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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อ : โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
          ที่ตั้ง : โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 9  ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  
รหัสไปรษณีย์  64170  โทรศัพท์  081 - 605 2864  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย  เขต 1 ระยะทางจาก  จังหวัดสุโขทัยถึงโรงเรียนประมาณ  34  กิโลเมตร มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน  มีเขต
บริการ 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านคลองทอง ต าบลไกรกลาง หมู่ 10  
บ้านบึงคล้าย และหมู่ที่ 12 บ้านชัยพัฒนา อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  

ทิศเหนือ ติดกับที่นา นายเริง  ไกรกิจราษฎร์ 
ทิศใต้  ติดกับ หมู่บ้าน บ้านนายมนตรี  แก้วบังเกิด 
ทิศตะวันออก  ติดกับที่นาของนายประสิทธิ์  มั่นประสงค์ 
ทิศตะวันตก  ติดกับที่นา นายลิ  ไกรกิจราษฎร์ 

  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโดยย่อ 
 

 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2521   ที่หมู่ 9  ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 – 4  เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านหนอง 
เสาเถียร 

พ.ศ. 2526  โดยการริเริ่มของครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ขณะนั้น  คือ นายเรื่อง  แก้วบังเกิด  
โดยได้ท่ีดินของ นายตาล แก้วบังเกิด เป็นผู้บริจาคท่ีดิน จ านวน  9 ไร่ 2 งาน 
 ปัจจุบัน ( ปีการศึกษา (2562 ) เปิดสอน 2 ระดับคือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา  
จ านวน  8  ห้องเรียน  มีข้าราชการครูจ านวน  4  คน  พนักงานราชการ  1  คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ จ านวน  
1  คน  มีพนักงานบริการ  1  คน ครูธุรการ  1  คน ครูอัตราจ้างจ านวน 2 คน รวมมีบุคลากร 

ทั้งสิ้น  10  คน 

 รวมระยะเวลาที่เปิดท าการเรียนการสอน 42 ปี มีผู้บริหารโรงเรียนทั้งสิ้น 6 คน  
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

โดยบริบทรอบโรงเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนในท้องถิ่นหลายแหล่ง ได้แก่ หมู่บ้านชัยพัฒนา ซึ่งเป็น
หมู่บ้านด าเนินพระราชด าริของพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ซึ่งด าเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ที่หมู่ 12 
ต าบลศรีภิรมย์  อ าเภอ  พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียน และในชุมชนประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนการท านาจากผู้ปกครอง  และสามารถหา
รายได้โดยไปรับจ้างเพราะข้าวจากแผงหลุม และน าไปหว่าน(เรียกว่าโยนข้าว) ซึ่งเกษตรกรได้น ามาปฏิบัติตาม
พระราชด าริของพระเทพฯจาการการแก้ปัญหาลดต้นทุนการท านา เนื่องจากจะใช้ปุ๋ย หรือ ยาฆ่าหญ้าน้อยลง 
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ลงทุนน้อยได้ก าไรมากขึ้นท าให้ชุมชนมีรายได้ดีขึ้น และนอกนี้แหล่งชุมชนที่ส าคัญอีกแหล่งที่ใกล้โรงเรียน คือ 
บ่อน้ ามัน ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ  4  กิโลเมตร ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนได้เป็นอย่างด ี

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 4 1 3 1 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - 9 - - 

 
3) วิทยฐานะ 

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

- - - 3 - - 

 
4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1. เอกบริหารการศึกษา - - 
2. เอกภาษาไทย 1 30 

  3.  เอกการประถมศึกษา 1 30 
  4.  เอกสังคมศึกษา 2 30 
  5.  เอกคณิตศาสตร์ 2 30 
  6.  เอกปฐมวัย 1 30 
  7. เอกพลศึกษา 1 30 
  8. เอกเคมี 1 30 
   

รวม 9 2 
10 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม.........61...........คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 5 2 7 7  :1 
อ.3 1 4 2 6 6 :1 
รวม 2 9 4 13  
ป.1 1 9 0 9 9 :1 
ป.2 1 7 5 12 12 :1 
ป.3 1 3 2 5 5 :1 
ป.4 1 3 1 4 4 :1 
ป.5 1 6 4 10 10 :1 
ป.6 1 4 4 8 8 :1 
รวม 6 41 20 48  

 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

วิชา จ านวนนักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 7 9 3 3 4 8 70.83 
คณิตศาสตร์ 7 10 5 3 4 6 72.92 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

6 12 4 3 7 8 83.33 

สังคมศึกษา 6 12 3 3 8 8 83.33 
ประวัติศาสตร์ 5 11 5 3 7 8 81.25 
ศิลปะ ดนตรี 8 12 5 3 10 8 95.83 
สุขศึกษา 7 12 5 3 10 8 93.75 
การงานอาชีพ 8 12 5 3 10 8 95.83 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาอังกฤษ) 

7 11 2 3 2 8 68.75 

หน้าที่พลเมือง 7 12 5 3 10 8 93.75 
รวมจ านวน 68 113 42 30 72 78  
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 25612 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 90.42 82.00 86.21 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

7 100 7 100 7 100 
      จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ............7..............คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ................7..............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ............7............คน  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพ้ืนที่     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

หมายเหตุ   รอการประกาศผล 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

 2562 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 64.76   
ด้านค านวณ 74.28   
ด้านเหตุผล 59.04   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 66.03   

หมายเหตุ   รอการประกาศผล  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 52.07 42.14 37.18 26.79 
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนขนาดเล็ก 46.94 30.61 33.20 29.35 
คะแนนเฉลี่ยจังหวัด  49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยภาค 49.82 33.29 35.85 35.03 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2560- 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 39.81 55.43 52.07 
คณิตศาสตร์ 30.00 37.14 42.14 
วิทยาศาสตร์ 37.25 34.71 37.18 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 25.63 28.57 26.79 

 
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 8 3 37.50 

คณิตศาสตร์ 8 2 25.00 

วิทยาศาสตร์ 8 1 12.50 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
8 - - 
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1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.ห้องสมุด 40 20 60 60 80 80 80 80 
2.ห้องคอมฯ 10 10 20 20 20 80 80 80 
3.ห้องครัว 10 10 40 40 40 80 80 80 
4.ห้องสหกรณ์ 190 190 190 190 190 190 190 190 
5.สวนครัว,สวน
สมุนไพร 

10 10 40 40 40 80 80 80 

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 3 10 8 
2.มหาวิทยาลัยนเรศวร 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

0 0 0 12 4 3 12 8 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 614,644 
- เงินนอกงบประมาณ 6,000 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      620,644 

1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ดี

เย่ียม 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย      

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ      

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม      

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา      
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 
ดี

มาก 
ดี

เย่ียม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง      

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ      

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ตาม
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย                       

     

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาแนวการปฏิรูปการศึกษา      

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    .....4.08......... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง     ไม่รับรอง**กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง 
 เนื่องจากมาตรฐานที่  ---  ได้ระดับคุณภาพ .ดีมาก.... จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      



๘ 
 

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

     

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแหล่งเรียนรู้ 

     

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาให้สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด 

     

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับ ดีเยี่ยม                     
โดยมีค่าเฉลี่ย    ......4.50................. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
***กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานที่ 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

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

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

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

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

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

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



๙ 
 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
: ระดับปฐมวัย 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย 10 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

35 32.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

15 14.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

5 4.47 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.47 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)   
 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  90.50  คะแนน 
 - มีคุณภาพระดับ   ดีมาก 
ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5 ปี) 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 



๑๐ 
 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
: ระดับประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 10 9.77 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 9.20 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 9.11 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และมีจิตสาธารณะ 10 8.55 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

20 

 

13.00 

 

ดี 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 
 

5 4.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    



๑๑ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5 4.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานและรักษามาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

5 4.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10 10 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5 4.46 ดี 

คะแนนรวม 100.00 87.59 ดี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 87.59  คะแนน 

 - มีคุณภาพระดับ   ดี 

ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 



๑๒ 
 

ข้อเสนอแนะของ สมศ. จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ วันที่  29-
30  พฤศจิกายนและ 3 ธันวาคม  2555  ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  โดยหน่วยประเมิน หจก. เพชรเกษม อีวาลูชั่น ประเมินและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ณ วันที่ได้รับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับปฐมวัย         มีบุคลากรครู  จ านวน  2  คน   นักเรยีน  จ านวน  21   คน 
ระดับประถมศึกษามีบุคลากรครู  จ านวน  7  คน   นักเรียน  จ านวน  68   คน 
รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากรครู  จ านวน   9  คน   นักเรียน  จ านวน 89   คน 

จุดเด่น 
 ๑.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายท่ีดี  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  มีสุขภาพจิตที่ดี  ร่าเริง  แจ่มใส  หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านอบายมุข  สิ่งมอมเมา  ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
มีจิตสาธาณะ  มีทักษะชีวิต  ชอบและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  ดนตรี  นาฏศิลป์  มีกิจกรรม 
สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้  อธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงานและน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ครู  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี  และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีอัตลักษณ์ ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  พูดเพราะ  และได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบ 5 หมู่  เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายตามโครงการอาหารกลางวันแบบประชาอาสาซึ่งเป็น
โครงการพิเศษ                     
 ๒.  สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  มีการจัดโครงสร้างบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  คือด้านวิชาการ  งบประมาณ  บริหารบุคคล  และ
บริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
สถานศึกษามีบรรยากาศที่ดี  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  มีความปลอดภัยและสวยงาม  โดยความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการวางแผน  ก าหนดอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 
เห็นชอบในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานประจ าปี  สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีความสัมพันธ์กับชุมชนในทางท่ี  มีอาคารเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องสมุด  ห้องจริยธรรม  ห้องวิทยาศาสตร์  และโรงอาหารถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีโต๊ะเก้าอ้ีเพี ยงพอกับ
ผู้เรียน  สถานที่ประกอบอาหารถูกสุขลักษณะ  บริเวณโรงเรียนมีสนามฟุตบอล    มีโรงจอดรถส าหรับผู้เรียน  
ห้องเรียนสะอาดน่าเรียน  มีกิจกรรม 5 ส  ห้องสุขามี 2 หลังสะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๓.  สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ครูทุกคนได้รับการพัฒนา เข้าอบรมสัมมนาโดยเฉลี่ย ๒๔ ชม./ปี/คน 
ผู้บริหารประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และมีคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา นิเทศการสอนของครู
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ฝ่ายวิชาการประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบทดสอบของครูทุก



๑๓ 
 

คนสถานศึกษาได้ข้อสรุปที่เกิดขึ้น  มีการประชุมครูเพื่อวางแผนและด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องท าให้ครู
สามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือใช้วางแผน
จัดการเรียนรู้  มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  บรรยากาศทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และประเมินอย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน  น าผลการประเมินใช้พัฒนาผู้เรียน 

 ๔.  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  มีการศึกษาวิเคราะห์ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ห้องเรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีผู้รั บผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  มีคณะกรรมการคุณภาพภายในเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
สรุปและท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน  
ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  การด าเนินงานมีพัฒนาการตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติของการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎกระทรวงฯ ทั้ง 8 
องค์ประกอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้เรียนส่วนน้อยที่มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีและไม่มีการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสริมให้ได้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ 
เพียงพอ ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
 
๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีสูงขึ้นอย่างเร่งด่วน  ภายในระยะเวลา 
๒ ปี  โดยด าเนินการดังนี้ 

๑.  ครูทุกคนทุกระดับชั้นภายใต้การน าของผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการร่วมกันประชุมวิเคราะห์
ผลการทดสอบระดับชาติที่ประกาศเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้   จัดกลุ่ม
มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า   ๕๐ และคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนให้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
ต่อปี  เช่น ผู้เรียนร้อยละ ๔๔.๔๔  มีผลต่อการทดสอบระดับชาติระดับดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(ปัจจุบันได้ร้อยละ ๕๔.๔๓ ) เป็นต้น 



๑๔ 
 

๒.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการสนับสนุนของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  แสวงหา  พัฒนาสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  และนวัตกรรมทางการศึกษา  น ามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ าเป็นพิเศษ 

๓.  ครูประเมินและเทียบเคียงกับเป้าหมาย พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกัน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมายของ
หลักสูตร 

๓.  ด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใน 
การจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีการตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ตามระเบียบ ระยะเวลา ๑ ปี 
 
๔.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๑.  ครูควรได้รับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและความสนใจของครูโดย
ประสานกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาครู  เพ่ือแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 

 ๒.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน    
โดยใช้สื่อและวัสดุในท้องถิ่นที่หาง่ายและราคาถูก  ระยะเวลา ๑ ปี  

๕.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

          ไม่มี 

 ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๔.๑  สภาพปัญหา 

 ไม่มี 

๑๔.๒  จุดเด่น 
๑๔.๒..๑  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง    

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
๑๔.๒.๒  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายในการด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการบริหารงานภายในชัดเจน  
ท าให้สถานศึกษามีทิศทางในการท างานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

๑๔.๒.๓  โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่ดีเด่นด้านกีฬา สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน มีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต  จัดกิจกรรมเน้น



๑๕ 
 

การปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดทักษะและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถแข่งขันและคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
มาสู่โรงเรียน ได้แก่ กีฬาเปตอง 

๑๔.๒.๔  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ครบถ้วน เป็นสัดส่วน มีการจัด
ภูมิทัศน์โดยรอบได้อย่างสวยงาม  มีสื่อเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเพียงพอ  มีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลายและเพียงพอ  
เอ้ือต่อการเรียนรู้และใช้ศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน 

๑๔.๒.๕  โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ที่มีคุณภาพ มีการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สาธารณชน/ชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ทุกปี ท าให้มีข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
เป็นอย่างดี  พร้อมรับการประเมินและตรวจสอบตลอดเวลา 

๑๔.๓  จุดที่ควรพัฒนา 
๑๔.๓.๑ โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติ

ต่ า ยังต้องเร่งพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๔.๓.๒ บุคลากรยังต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  มีการใช้นวัตกรรม/สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและตรงกับสภาพ
ปัญหาที่แท้จริง   

๑๔.๔.๔  นักเรียนในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองที่ท างานรับจ้างตามโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ปกครองประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ยากจน ครอบครัวแตกแยก ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็กใน
ความปกครองเท่าท่ีควร  จึงเป็นสาเหตุให้มีเด็กย้ายเข้า-ย้ายออกบ่อยท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง  ส่งผลท าให้
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และมีแนวโน้มการขาดเรียน และการออกเรียนกลางคันเพ่ิมมากข้ึน 
 ๑๔.๓.๔  นักเรียนบางส่วนขาดวุฒิภาวะในด้านการตัดสินใจ และการเลือกบริโภคสื่อ เกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบคนในสังคมรอบข้างที่ผิดๆ  เช่น การพูดและเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง  การพูดค า
หยาบ  มีนิสัยฟุ่มเฟือยใช้จ่ายไม่เหมาะสมกับฐานะ ขาดระเบียบวินัย  เป็นต้น 
 ๑๔.๓.๕  โรงเรียนควรเร่งพัฒนาระบบการบริหารงานตามภาระกลุ่มงานในโครงสร้าง การบริหาร 
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อน าผลมาใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 ๑๔.๓.๖  โรงเรียนควรเน้นพัฒนาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียน  และความประพฤติของผู้เรียน ผ่าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข็มแข็งและต่อเนื่องเป็นระบบ  
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่าง
สม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เป็นประจ าทุกเดือน มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุก
วัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่
เป็นอันตราย มีกฎกติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน   
มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก 
และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลไกรใน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
อ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง        
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู  โดยจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางชาติ 
  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน               
มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้ 
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วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน                        
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพ
ของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท า
ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือ
การเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัด
กิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและ
เล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ 
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              
ร้อยละ 67 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 70              
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 68 สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
คิดเป็นร้อยละ 70  

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่
เกิดจากการอ่าน 

-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสม
ตามวัย 

-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 

-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 

-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  กิจกรรมส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 

3)  กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  

4)  กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 

5)  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย 
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียน 
มีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนรว่มทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการ     
มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

    โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอ านวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ                  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูล
ทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้
มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล    
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ



๒๐ 
 

สืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผล 
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 

-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  

-  กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-  กิจกรรมจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 

- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

        - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

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

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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มาตรฐานที่ 3 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค า
ว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสม
กับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง 
เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและ
มีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
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แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 - มุมประสบการณ์ 

 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

 - รายงานผลการประเมินตนเอง 

 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   

 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ปีการศึกษา 2562 

****************************************************** 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 4 ดีเลิศ 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 3 ดี 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ   
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 4 ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 1 ก าลังพัฒนา 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 3 ดี 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 3 ดี 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 4 ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 3 ดี 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 4.00 ดีเลิศ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 13
คน ครูผู้สอน 1คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศมีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
เด็ก ระดับปฐมวัย 13 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน  8คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 3
คน มีน้ าหนักส่วนสูงเกินเกณฑ์ 2 คน    

 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย  

 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านหนองกระทุ่มทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ร้อยละ 88มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านหนองกระทุ่ม ร้อยละ97มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสม 

 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมีหลักสูตรปฐมวัย
ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  
ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 กิจกรรมกิจกรรม
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช 2560 

 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการศึกษาปฐมวัย ที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้าน
หนองกระทุ่มได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องแต่จ านวนครูก็ยังมีไม่เพียงพอ
ต่อชั้นเรียน 
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ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  

 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยี
ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

 การใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมีการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้
มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม 
กับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
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ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
เปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านหนอง
กระทุ่มได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดย
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้มีการจัดประสบการณ์ที่
สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มได้
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนอง
กระทุ่มมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนอง
กระทุ่มได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล
และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่มได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 

จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี 

เนื่องจาก  

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านและเขียนการสื่อสารดี ความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามี
ผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรม และการด าเนิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
งานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน ใช้สื่อประกอบการสอน ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือพัฒนาแก้ปัญหารายบุคคลและการ
ประเมินผล ตามสภาพจริง สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน     
จนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง   

                                                                                                                                       

 
 
 



๒๘ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 ดี 
สรุปภาพรวม ดี 

 
            สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ.........ด.ี............... 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส า เร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังนั้นจากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่นจุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.   ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3  อ่านหนังสือออก
และอ่านได้คล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
สามารถใช้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับดี มีคะแนนผลการทดสอบ
การอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก 

        ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง เขียนคล่องและคิด
คล่องคิดเป็นทั้งห้องเรียนได้ผ่านระดับทอง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือ
การสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา(NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีคะแนนรวมทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่าระดับประเทศ 

       ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักโรงเรียนและชุมชน จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องการพูดจา
ไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย เป็นต้น  

 

 
ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET) ควรได้รับการพัฒนาทุกกลุ่ม
สาระ โดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทย 
ด้านการเขียน และควรวิเคราะห์ผู้เรียน
ในทุกระดับชั้นในวิชาภาษาอังกฤษ    
ว่าควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาใน
ด้านใด เช่น การเรียนรู้ค าศัพท์ ตาม
พ้ืนฐานในระดับชั้น และควรฝึกพูด
ป ร ะ โ ย ค สื่ อ ส า ร ง่ า ย ๆ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน เป็นต้น  

 



๓๐ 
 

จุดเด่น  จุดควรพัฒนา  
   2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

      โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  มีหลักการบริหาร
และการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้เทคนิค
การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม การประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือมีส่วนร่วมในการ ปรับ
แผนพัฒนาและมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน มีการแก้ไข ปรับแผนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา ให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การนิเทศติดตาม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

 

 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 

 2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และการขับเคลื่อนการศึกษา 

 3. ควรส่งเสริม สนับสนุน ใหค้รู บุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพให้มากข้ึน 

4. ควรเชิญวิทยากร บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามเพ่ือสร้าง
ตระหนักให้ผู้เรียนรักถ่ินบ้านเกิดตนเอง 
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จุดเด่น  จุดควรพัฒนา  
 3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ันใน
การสอนอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม 

4. นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

5. นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิด
ค านวณ 

6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 

 

 
1.  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2.  ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้นและ
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติ 
การให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
3.  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
4.  ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
5.  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
     3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 5.จัดระบบให้ครูประเมินตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 
 6.การเชิญวิทยาการในท้องถิ่น ที่เป็นบุคคลภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
 7. การจัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ 
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4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

    1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 

2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET ,NT และ
แบบทดสอบ PISA 

3. การสนับสนุนด้านบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
จึงมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  วิชาภาษาต่างประเทศ  ดนตรี- นาฏศิลป์  เป็นต้น 

4. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอก และความสามารถและความต้องการของโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 
 

สิ่งท่ีต้องใส่ 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น บันทึกประชุม / ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการ/ภาพถ่ายการประเมิน ฯลฯ 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
เมื่อวันที่....9.. มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(.นายโกเมศ  มุกเพ็ชร) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

 
 

                                        ลงชื่อ 
( นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์ ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
ที ่21 / 256๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

 จึงแต่งตัง้บุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
1.2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเสาเถียร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3.นายโกเมศ   มุกเพ็ชร      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นายเอนก  แจ้งแก้ว      ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
1.5 นายสุเมธ  มุ้ยมา  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
1.6 นางสาวกิตติยา  อินสอน ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
1.5 นางจารวี  บวบมี  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 

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

2.1 นายเอนก  แจ้งแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.2 นางจารวี  บวบมี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.3 นางสาวเพ็ญพรรณ  สุภาพ    ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายสุเมธ   มุ้ยมา  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
3.2 นายเอนก   แจ้งแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.3 นางสาวกิตตยิา  อินสอน ครผูู้ช่วย              กรรมการ 
3.4 นางจารวี    บวบม ี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

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

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

4.1 นายสุเมธ  มุ้ยมา  ครูช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
           4.2 นายเอนก  แจ้งแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 

4.3 นางสาวกิตติยา  อินสอน ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
4.4 นางสาวเพ็ญนภา  บุญแส พนักงานราชการ   กรรมการ 

 4.5 นางสาวเพ็ญพรรณ สุภาพ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
 4.6 นางจารวี  บวบมี  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
256๑ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด



๓๗ 
 

ความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 
(ลงชื่อ) 
       (  นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์ ) 

                ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม 

ที่   8   / 2562 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคณุภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ .2554 
ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 
        1. นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ   

2. นายสุเมธ   มุ้ยมา  ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
3. นายอเนก  แจ้งแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ  
4. นางสาวเพ็ญพรรณ  สุภาพ     ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
5. นายพุทธกานต์  เรืองเพ็ชร ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
6. นางสาววิภาดา  แก้วบังเกิด ครูธุรการ    กรรมการ  
7. นางจารวี  บวบม ี  ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562                                                                                     
                                                     
                                    สั่ง    ณ วันที่   10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
                                            ลงชื่อ      

       ( นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 

 



๓๙ 
 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม 
ที่   9   / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่ วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ .2554 
ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25๖2  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

1. นายธวชัชัย  อินต๊ะเสาร์  ผู้อ านวยสถานศึกษา                    ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายโกเมศ   มุกเพ็ชร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
4. นายสุเมธ   มุ้ยมา  ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ 
5. นายอเนก  แจ้งแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ                    กรรมการ  
6. นางสาวเพ็ญพรรณ  สุภาพ     ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
7. นางสาววิภาดา  แก้วบังเกิด ครูธุรการ    กรรมการ 
8. นายพุทธกานต์  เรืองเพ็ชร ครูอัตราจ้าง    กรรมการ  
9. นางจารวี  บวบม ี  ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที่   17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
 
                              
                       ( ลงชื่อ)   

( นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์ ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม        
        
 



๔๐ 
 

  
 
 
ที ่ศธ 04158.093 /50  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
                               ต. ไกรใน  อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 
 

        13       มีนาคม   2563 
 

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๑ 
 

ด้วย โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม  อ าเภอ.กงไกรลาศ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการประเมิน
ที่มีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมีบทบาทหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 
  
 

( นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์ ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



๔๑ 
 

 
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

                            เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2562  ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ.2561  ประกาศอัตลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และ
ผู้ปกครอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ วันท่ี 17   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
    (ลงชื่อ) 
         ( นายธวชัชัย  อินต๊ะเสาร์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 
 
    (ลงชื่อ) 
         ( นายโกเมศ  มุกเพ็ชร) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
  
 



๔๒ 
 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



๔๓ 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
 เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

****************************************************************** 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ.2561  ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 6  สิงหาคม พ.ศ.2561  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตา
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนจรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานกา รศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบการศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  

ส าหรับปีการศึกษา  2562 

     ประกาศ  ณ วันที่ 17   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
    
 

                (นายธวชัชัย  อินต๊ะเสาร์)   
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  ปกีารศึกษา 2562 
****************************************************** 

 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 3 ดี 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 3 ดี 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 3 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ   
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 4 ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 1 ก าลังพัฒนา 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 4 ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดี 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 4 ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 5 ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 4 ดีเลิศ 
 
 

 
 
 



๔๕ 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                            เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   
  ประกาศ  ณ  วันที่  17   พฤษภาคม    2562 
 
 
    (ลงชื่อ) 
               ( นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์ ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 
 
    (ลงชื่อ) 
         ( นายโกเมศ  มุกเพ็ชร)   
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
 
 
 
 



๔๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียน บ้านหนองกระทุ่ม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
      6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 

ของสังคม 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
         2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
     4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2559 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในปีการศึกษา  2562  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
 
 
  
          ลงชื่อ  

             ( นายธวัชชัย  อินต๊ะเสาร์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๔๘ 
 

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ปีการศึกษา  2562 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ดี 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดี 
      6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ดีเยี่ยม 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดี 

      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดี 
      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดี 
           2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน

รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ดี 

           2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ดี 

           2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดี 
           2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดี 

 
 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 



๔๙ 
 

     3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดี 

     4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี
     1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดี 
     2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 
     3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
ดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
     1) การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ดียิ่งขึ้น 
ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี
 
หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน 
 2. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน 
 3. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล  ระดับคุณภาพ แปลผล 

๘0 – 100 5 ยอดเยี่ยม    
7๐ – ๗9 4 ดีเลิศ  4 ดีเยี่ยม 
60 – ๖๙ 3 ดี  3 ดี 
๕๐ - ๕๙ 2 ปานกลาง  2 พอใช้ 
ต่ ากว่า ๕๐ 1 ก าลังพัฒนา  1 ปรับปรุง 

 


