
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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โรงเรียนบ้านหนองตม 
ต าบลวังลึก อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256 2 โรงเรียนบ้านหนองตมฉบับนี้  จัดท าข้ึน
ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองตมในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
             (นายสมจิต  บุญชุ่ม)  
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
      รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตม  
             31 มีนาคม 2563 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปของผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 2 
 ข้อมูลนักเรียน 3 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 4 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 6 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 8 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 13 
ส่วนที ่3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 17 
 ระดับปฐมวัย 17 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 19 
ส่วนที ่4 ภาคผนวก 23 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/คร/ูนักเรียน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
_________________________________________________ 

 โรงเรียนบ้านหนองตมมีมาตรฐานของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ซึ่งในการจัดท า 
การประเมินตนเองนี้มีข้อมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ โดยโรงเรียนบ้านหนองตมมีการด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน ผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันด าเนินการ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
และมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยมีผลการ
ประเมินตนเองแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัย อยู่ในระดับดี โรงเรียนบ้านหนองตมมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียน
ปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของ
ตนเองได้ มีจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนด้วย รวมไปถึงการ
ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการปลูกฝังนิสัยที่ดี ให้นักเรียนมี
มารยาท รู้จักการท าความเคารพ รู้จักการกล่าวค าขอบคุณ ขอโทษ รู้จักกาลเทศะ มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน มีระเบียบวินัย รวมไปถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  โดยทางโรงเรียนได้มี
การวางแผนการด าเนินงานในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจที่ตั้งไว้ อีกทั้ง
ยังให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น การท ากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบทั้ง
ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  พร้อมที่จะเรียนรู้
ในระดับชั้นต่อไป 

 ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับดี โรงเรียนบ้านหนองมีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับการสอนของครู โดยจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการในบางวิชา อีกทั้งยังมีโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน โดยกระบวนการนี้
เกิดจากการประชุมแผนงานประจ าปีร่วมกัน มีการจัดท าแผนยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ จึงท าให้ผล
การทดสอบระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้สูงกว่าระดับประเทศ โดยในแต่ละแผนงานนั้นจะนึกถึงการจัด
กิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบ
ของหลักสูตรแกนกลางปีพ.ศ.2551 และหลักสูตรของสถานศึกษา นอกจากการพัฒนาด้านสติปัญญาแล้ว 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตมยังมีมารยาทดี รักการออม มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้าน
หนองตม 
 เมื่อท าการประเมินตนเองในแต่ละระดับแล้วนั้น โรงเรียนบ้านหนองตมได้มองเห็นจุดที่ควรพัฒนา 
ของโรงเรียน โดยจะต้องพัฒนาให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ การคิดให้หลากหลาย และส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองในด้านที่ไม่ถนัด เพ่ือน ามาใช้กับนักเรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาจะด าเนินการต่อไปใน
การประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองตม 
 ที่อยู่ : เลขที1่40 หมู่ที ่6 บ้านหนองตม ต าบลวังลึก อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 2 2 1 2 8 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 5 2 - 8 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. ปฐมวัย 1 30 
2. ภาษาไทย 1 30 
3. คณิตศาสตร์ - - 
4. วิทยาศาสตร์ - - 
5. ภาษาอังกฤษ 1 30 
6. สังคมศึกษา - - 
7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 1 30 
8. สุขศึกษาและพละศึกษา - - 
9. ศิลปะ - - 
10. ประถมศึกษา 1 30 

รวม 5 150 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  256 2 รวม 53 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 1 3 4 7 
อ.3  1 1 1 2 
รวม 2 4 5 9 
ป.1 1 6 4 10 
ป.2 1 8 4 12 
ป.3 1 1 1 2 
ป.4 1 2 3 5 
ป.5 1 7 2 9 
ป.6 1 4 2 6 
รวม 6 27 16 38 

รวมทั้งหมด 8 27 16 53 

 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 7 7 7 7 7 
อ.3 2 2 2 2 2 
รวม 9 9 9 9 9 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
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     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

แล
ะพ

ลศ
ึกษ

า 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 7 9 9 10 10 8 10 10 10 
ป.2 6 9 5 1 7 5 4 4 12 
ป.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ป.4 3 4 3 3 5 0 5 5 5 

ป.5 7 6 6 6 9 1 6 9 9 

ป.6 6 4 5 6 5 2 5 6 6 

รวม 31 34 30 28 38 18 32 36 44 

ร้อยละ 70.5 77.3 68.2 63.7 86.4 40.9 72.7 81.9 100 

 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 - 4 3 3 6 60 
ป.2 12 - 4 5 3 8 66.7 
ป.3 2 - 1 1 - 1 50 
ป.4 5 - 1 2 2 4 80 
ป.5 9 - 3 3 3 6 66.7 
ป.6 6 - 2 2 2 2 66.7 

รวม 44 - 15 16 13 29 66 
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3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 10 - 4 3 3 6 60 
ป.2 12 - 4 5 3 8 66.7 
ป.3 2 - 1 1 - 1 50 
ป.4 5 - 1 2 2 4 80 
ป.5 9 - 3 3 3 6 66.7 
ป.6 6 - 2 2 2 2 66.7 

รวม 44 - 15 16 13 29 66 

 
4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร - 1 3 2 6 100 
2. ความสามารถในการคิด - 2 2 2 6 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 2 2 2 6 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 1 0 5 6 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 1 3 2 6 100 

รวม - 7 10 13 30 100 
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1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา    

ด้านค านวณ    

รวมทั้ง 2 ด้าน    

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 44.28   
ด้านค านวณ 33.81   
ด้านเหตุผล 37.14   

รวมทั้ง 3 ด้าน 38.41   

 
 
1.6ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 44.33 47.95 49.07 

คณิตศาสตร์ 42.50 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 30.92 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 25 30.86 34.42 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 – 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ2562 
ภาษาไทย 51.75 44.33 49.07 

คณิตศาสตร์ 45.00 42.50 32.90 
วิทยาศาสตร์ 41.67 30.92 35.55 
ภาษาอังกฤษ 21.67 25 34.42 
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                                                  ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

1)       โรงเรียนบ้านหนองตมมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนมีการจัดให้เด็ก
ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณที่เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็ก  
ดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีการทดสอบสมรรถภาพของเด็กปฐมวัยให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน มีกิจกรรมออกก าลังกาย
หน้าเสาธงก่อนเข้าชั้นเรียนทุกวัน มีการเล่นกลางแจ้งเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย นอกจากนี้  
ยังมีกิจกรรมกีฬาสี / กีฬาเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับชุมนในระดับกลุ่มนักเรียนปฐมวัย มีการจัดหา
อุปกรณ์ มีการดูแลซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่ช ารุดให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีการก าหนดกฎกติกา ข้อตกลงในเล่นชัดเจน เด็กสามารถดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เกิดการเรียนรู้ในสังคม เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยใน
ตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย รู้จักกาลเทศะ รู้จักการกล่าวค า
ขอบคุณ ขอโทษ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ โดยการใช้กิจกรรม
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กลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ต่างๆ โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ในระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  

 
2. ผลการด าเนินงาน 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              
ร้อยละ 80 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80 สังเกตได้จาก
การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักการเข้าแถวรอคอย ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่
ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 80 สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม 
รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 80 
3. จุดเด่น 
       เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลือ่นไหวตามวัย มีค่านยิมทีพึ่งประสงค์ มีจติส านึกในการ
อนุรักษ์ เด็กมีร่างกายเติบโตตามสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภัย 
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์
แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวันอย่างดี 
4. จุดควรพัฒนา 
     -  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการ  
                มีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
     -  การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
     -  การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก  
               จากห้องน้ า หอ้งสว้ม และการเลือกรับประทานอาหารทีมี่ประโยชน์ ให้เปน็นสิัย 
     -  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
       -  การกล่าวค าพูดขอบคุณ ขอโทษ  
     -  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  
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   -  มารยาทในการรับประทานอาหาร 
   -  การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
   -  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2.  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
3.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

       การจัดการศึกษาปฐมวยัของโรงเรยีนบ้านหนองตมไดมี้การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาไว้อยา่ง
ชัดเจน  เพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยพิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของเด็ก เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กในทุกๆด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจในการจัด
การศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายได้มีบทบาทในการมีการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดท าหลักสูตร การจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน การจัดท าและการผลิตสื่ออยู่เสมอ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
          ดา้นการศึกษาปฐมวยั บคุลากรในโรงเรียนล้วนมีความรู ้ความเข้าใจ มีความสามารถในการวเิคราะห์
หลักสูตรและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนและมีทักษะใน
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  มีทักษะในการ
สังเกตพฤติกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  มีการจัดมุมประสบการณ์และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทั้งสื่อท่ีได้จากธรรมชาติและสื่อที่หาได้
จากในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีใช้ใน
การสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
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แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
3. จุดเด่น 
         -   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

-   การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด 
   ประสบการณ์ 

         -  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4. จุดควรพัฒนา  
        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        -  การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
        -  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
         
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
      1)  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
      ทางโรงเรียนได้มีการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูผู้สอนมี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผน จัดมุมเสริมประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
จัดท าปูายนิเทศน าเสนอผลงานขอนักเรียน  จัดการเรียนรู้แบโรงงาน ครูผู้สอนด าเนินกาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข การจัดประสบการณ์ในรูปแบบการเรียนรู้บูรณาการ แบบเรียน
ปนเล่น เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้สามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ในห้องเรียนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
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2. ผลการด าเนินงาน 
        ครูมีข้อมูลนกัเรยีนเปน็รายบคุคล ท าให้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นแผนการจัดประสบการณ์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัยครบทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ครูจัดประสบการณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีการใช้ เพลง เกม กิจกรรมนันทนาการจากอินเตอร์เนตเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียน มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการนิทศติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  
3. จุดเด่น 
         -   เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 

-   เด็กได้เรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
-   มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

         -  ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
         - ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีการประเมินผลเพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
4. จุดควรพัฒนา 

-   จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-   พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

         -  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
        1)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
        2)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
        3)  โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
        4)  โครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
        5)  โครงการวันส าคัญ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านหนองตมมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนในบางรายวิชา จึงท าให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนนั้นจะมีการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการร่วมกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ทักษะพ้ืนฐาน
อาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
  1.โครงการภาษาพาเพลิน เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนออกมาเสนอค าศัพท์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมค าแปล วันละหนึ่งคน หน้าแถวหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ ซึ่งโครงการนี้ท าให้
นักเรียนได้มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกทักษะการใช้ดิกชันนารี รวมไปถึงพจนานุกรม 
นอกจากทักษะที่ได้กล่าวมาแล้ว การพูดหน้าเสาธงยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้แสดงออก ฝึกการสื่อสารกับ
ผู้อื่นอีกด้วย 
  2.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ เนื่องจากมีการปลูกผัก
สวนครัว ได้แก่ กวางตุ้ง ผักบุ้ง โหระพา กะเพรา พริก ผักชีใบยาว ผักชี ขึ้นฉ่าย นอกจากนี้ยังมีผลไม้ไม่ว่าจะ
เป็นมะละกอ แก้วมังกร มะม่วง จึงท าให้เกิดการแปรรูปผลไม้ นั่นคือ มะม่วง ในสวนของโรงเรียน ที่น ามาท า
มะม่วงดอง นักเรียนจะได้เรียนรู้กรรมวิธีในการท ามะม่วงดอง ทักษะการท างานต่างๆจากการปลูกผัก พรวน
ดิน รดน้ าต้นไม้ รวมไปถึงการใช้ปุ๋ยคอก ฟางข้าว มาท าประโยชน์ในแปลงผักของตนเอง ผลผลิตที่ได้นักเรียน
สามารถน ากลับบ้าน แจกผู้ปกครอง คนในชุมชน อีกทั้งสามารถน ามาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้อีก
ด้วย นอกจากการฝึกทักษะชีวิตแล้วยังได้ทักษะด้านวิชาการ คือการชั่ง ตวง วัด ในวิชาคณิตศาสตร์ สารอาหาร 
ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆอีกแล้วแต่ครูผู้สอนจะบูรณาการ 
  3.โครงการออมทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตมจะมีการฝากออมทรัพย์ทุกวันที่มา
โรงเรียน ไม่มีการบังคับ เพื่อฝึกนิสัยการประหยัดอดออม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี รู้จักเก็บ รู้จักใช้ แบ่งเงิน
ที่ได้มาเป็นสัดส่วน อีกท้ังยังฝึกความซื่อสัตย์ของนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่รับฝากออมทรัพย์เป็นนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่5และ6 จากนั้นครูจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
  4.กิจกรรมกีฬาสี แม้โรงเรียนบ้านหนองตมจะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพียง 44 คน 
แต่ทางโรงเรียนก็ไม่ละเลยกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ครบทุกๆด้าน ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีให้กับ
นักเรียนโดยแบ่งเป็นสองสี เพ่ือให้นักเรียนมีทีมแข่งขันกีฬาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล 7 คน ตะกร้อ กรีฑา 
เปตอง กีฬาพ้ืนบ้านต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี มีน้ าใจนักกีฬา รู้จัก
แบ่งปันมีน้ าใจต่อผู้อื่น เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
  5.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนตั้งใจ 
จัดขึ้น เพื่อสอนนักเรียนให้ได้ปฏิบัติจริง หุงหาอาหารด้วยตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้มีทักษะพ้ืนฐานการด ารงชีวิต 
  6.กิจกรรมเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากการเรียนผ่านทางโทรทัศน์ทางไกล 
(DLTV) นักเรียนส่วนใหญ่เรียนไม่ทัน จึงต้องมีการเรียนซ่อมเสริมในช่วงบ่าย เพื่อเพ่ิมความเข้าใจให้กับ
นักเรียน รวมไปถึงการทบทวนเนื้อหาให้นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบทดสอบระดับชาติ 
ของนักเรียนอีกด้วย 
 กิจกรรมต่างๆเหล่านี้โรงเรียนต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เอื้ออาทรและกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด 
และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท 
ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม 
2. ผลการด าเนินงาน 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน 
ในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รู้จักการวางแผนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถจ าแนก แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
3. จุดเด่น 
 นักเรียนมีทักษะชีวิตดี มีน้ าใจ อ่อนน้อมถ่อมตน สามารถน าทักษะชีวิตที่ได้จากโรงเรียนไปใช้ใน 
การด ารงชีวิตได้ อีกทั้งยังมีทักษะการคิดค านวณในระดับดี 
4. จุดควรพัฒนา 
 พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิด ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น  
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับชั้น  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองตม มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาท้ังหมดจ านวน 44คน มีการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จ านวน 1 ห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 1 ห้อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และ 4  จัดการเรียนรวมจ านวน 1 ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ห้อง  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 1 ห้อง เนื่องจากมีครูไม่ครบชั้นจึงท าให้ทางโรงเรียนจัดให้มีครูประจ าชั้น ดังนี้  ครูประจ าชั้น  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 คน ครูธุรการช่วยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 คนเนื่องจากยังเป็น
นักเรียนที่มีอายุน้อยต้องมีครูคอยดูแลในชั้นเรียน  ครูประจ าชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จ านวน 1 คน 
ครูประจ าชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 1 คน และครูประจ าชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จ านวน1 คนเพราะ
เป็นชั้นที่ต้องการความเข้มงวดในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ และให้นักเรียน
พร้อมเข้าสู่ระดับมัธยม โดยการด าเนินการจัดการโครงการ กิจกรรมการสอนต่างๆ คณะครูได้มีการประชุมงาน
ร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อวางแผนการจัดชั้นเรียน การจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 2562 อีกท้ังในระหว่างภาคการศึกษามีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือด าเนินงานเรื่องต่างๆให้
เรียบร้อย เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาก็จะมีการประชุมสรุปงานของภาคการศึกษา เพ่ือให้ได้เห็นผลการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และน ามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงานในภาคเรียนต่อไปมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
2. ผลการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการโครงการต่างๆ การเรียนการสอน เป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากมีการประชุมการวาง
แผนการปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่อง 
3. จุดเด่น 

มีการประชุมวางแผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแผนเป็นอย่างดี 
4. จุดควรพัฒนา 

- 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดเตรียมแผนปฏิบัติงานแต่ละภาคการศึกษาของครูแต่ละคน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองตมเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันในบาง
รายวิชา เนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น จึงเน้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ตามท่ีผู้เรียน
สนใจ และต้องได้ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาอีกด้วย กิจกรรมการเรียนรู้นั้นโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูผู้สอน
คิดหัวข้อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม น าเสนอผลงาน ให้เพ่ือนร่วมชั้นแสดงความคิดเห็น 
ตั้งค าถาม เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุก ๆ กลุ่มมีการชมเชยผลงานซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆให้ดียิ่งขึ้น  

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการบูรณาการเข้า
กับกิจกรรมต่าง ๆ ในบางรายวิชา เนื่องจากทางโรงเรียนมีครูไม่เพียงพอในทุกระดับชั้น มีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน และตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเน้นให้
ผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆมีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยครูผู้สอนเป็นผู้คิดหัวข้อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม   น าเสนอผลงานให้เพื่อน
ร่วมชั้นแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถามเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกๆกลุ่มมีการชมเชยผลงานซึ่งกันและกัน
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
2. ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนมีความสุขกับการเรียน เนื่องจากได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจ และนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า 
3. จุดเด่น 
 การเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริงและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม  

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และเรียนรู้แบบกลุ่ม โดยการะบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะเปิดโอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วม           
ในการปฏิบัติ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
4. จุดควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน 
พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน          

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ครูผู้สอนด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและประชุมร่วมกับ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

        ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญทีส่ถานศึกษาจะตอ้งน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
-       เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุภัย 
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของเด็ก 
           -  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม
การมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก 
การอ่าน 
          -  การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้
เหมาะสมตามวัย 
   -  การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น 
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก 
 จากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
    -  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
      -  การกล่าวค าพูดขอบคุณ ขอโทษ  
    -  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  
 -  มารยาทในการรับประทานอาหาร 
 -  การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 -  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         -   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง   
4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

-   การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 
         -  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
         -   เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 

-   เด็กได้เรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

-   มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
         -  ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
         - ผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีการประเมินผลเพ่ือ
น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ต่อไป 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        -  การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ปฐมวัย 
        -  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-   พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 
         -  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่   
 ร่วมกัน 
 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัตการที่ 1  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง
      เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้าน
      ร่างกาย   พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา 
แผนปฏิบัติการที่ 2  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือ    
                         สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาคร ู
แผนปฏิบัติการที่ 3  ในการประเมินพัฒนาการของนักเรียนควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน     
                        เพ่ือให้ผู้ปกครองไดร้ับทราบถึงวิธีการประเมินและผลการประเมินของเดก็ปฐมวัย เพ่ือจะ  
                        ไดน้ าองค์ความรูที้ไ่ดไ้ปพัฒนานักเรยีนในอนาคตเปน็การด าเนินงานแบบมีสว่นร่วม อีกทัง้ 
                        ยงัเปน็การสารสัมพันธ์ระหว่างนักเรยีน ผู้ปกครองและครูไดอี้กทางหนึ่ง 

 
 

18 

11 



ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
   -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ในระดับดีมาก 
   -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
ระดับประเทศ 
   -นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
   -นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม 
   -นักเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น 
   -นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   -การประชุมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
   -การวางแผนงาน การปฏิบัติงานสอนของครู 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   -นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 
   -นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

คุณภาพของเด็ก 
   -ทักษะการเขียน 
   -ทักษะการคิดค านวณ 
   -ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   - การท าPLC 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   -จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นฝึกให้นักเรียน
รู้จักคิด วิเคราะห์ มากขึ้น 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับชั้น  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดเตรียมแผนปฏิบัติงานแต่ละภาคการศึกษาของครูแต่ละคน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ครูผู้สอนด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและประชุมร่วมกับ
นักเรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 กิจกรรมพฒันานกัเรียนในดา้นต่างๆ  ปีการศึกษา 2562 
 ผลการประเมินการอ่านออกเขียนไดร้ะดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
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ค าสั่งโรงเรียน 
ที่  26 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
                พระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่  เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน 
การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม จึงแต่งตั้งบุคคลใน
ท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑ นายสมจิต บุญชุ่ม                  ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
๒ นายเถาวัลย์ นิ่มม่ัง                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
๓ นางสาวคีตภัทร                    ครูวิกฤต                                     กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย 
        ๑.  นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา    ครู                              รับผิดชอบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                                            
        ๒. นางรจนา แจ่มศรี                  ครู                               รับผิดชอบระดับปฐมวัย                                                                                                                             
        ๓. นางสาวรวิกานต์ ม่วงค า          เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน      ผู้รวบรวมข้อมูล 
           มีหน้าท่ี ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม 
ภายในวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖3 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

          ทัง้นี ้ตั้งแตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป 

     สั่ง ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 

(ลงชื่อ   )  
                                                                   (นายสมจิต บุญชุ่ม) 

                                                                      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านวังตะคร้อ 
                                                            รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองตม 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองตม 
  ที่  27 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านหนองตม จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

                    ๑.๑ นายสมจิต บุญชุ่ม                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
          ๑.๒ นายเถาวัลย์ นิ่มม่ัง                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
          ๑.๓ นางสาวคีตภัทร อ่ิมเขียว         ครูวิกฤต                                    กรรมการ 
          ๑.๔ นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา    ครูโรงเรียนบ้านหนองตม                 กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

        

           ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                             
 

 

 

(ลงชื่อ   )  
                                                                   (นายสมจิต บุญชุ่ม) 

                                                                      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านวังตะคร้อ 
                                                            รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองตม 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตม 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านหนองตม  และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคน 
ในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖2  เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖2   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองตมมีคุณภาพ
และมาตรฐานจึงก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 

(ลงชื่อ)     
                                                                   (นายสมจิต บุญชุ่ม) 

                                                                      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านวังตะคร้อ 
                                                            รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองตม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การคิดค านวณ ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 
๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

ดี 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ ในระดับดีขึ้นไป 

ปานกลาง 
 

     ๓)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้ในระดับดีขึ้นไป ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ปานกลาง 
     ๕)  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ ๗๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด 

ดี 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

ดี 

     ๒)  มีจิตสาธารณะ ดี 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     ๔)  มีลักษณะนิสัยรักการออม  ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  การมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดี 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ  

ปานกลาง 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนในครั้ง
ต่อไป 

ดี 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย  

๒. การก าหนดค่าเปูาหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเปูาหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ดี 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดี 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ดี 

๒.๒  จัดอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอกับชั้นเรียน ปานกลาง 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ
โรงเรียน 

ดี 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ปานกลาง 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ดี 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ปานกลาง 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย  

๒. การก าหนดค่าเปูาหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเปูาหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 

1.ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ณ จังหวัดสุโขทัย (ระดับเขตพื้นที)่ 
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3.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ณ จังหวัดสุโขทัย (ระดับเขตพื้นที)่ 
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โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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