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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ก 
 

ค าน า 
 

   รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดหนองกก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
เป็นรายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 เป็นการสรุปผลการจัด
การศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ.2561) 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้ เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมา  เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน  และระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับ การประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 
   โรงเรียนวัดหนองกก ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน  
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกกทุกคน  ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองกก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี  
    
 
 
                นางจิตรา  ค าเบิก 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกก 
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สารบัญ 

 
 เรื่อง                หน้า  
          ค าน า          ก 
  สารบัญ          ข 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     ค  
  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        ง 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา      1 
  ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย    8 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
ภาคผนวก 23  

- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประกาศใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภาย 

ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนวัดหนองกก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

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

          มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดหนองกก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ประจ าปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองกก ได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะครูตลอดจนได้แนวปฏิบัติ  พร้ อมทั้ ง ได้ ด า เนินการรวบรวมข้อมูลผลงาน 
ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้   ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น 
ในรอบปีการศึกษา  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
                                          

                (นายวิเชียร  สุทธิวิลัย) 
              ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                 โรงเรียนวัดหนองกก 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ง 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

   ข้อมูลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนองกก ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้  
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้น
สังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปฏิบัติงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ : ดี   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 90.00  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ร้อยละ 90.00  พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 100 พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 90.00  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พิจารณาจากการด าเนินโครงการตาม หลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ การจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ  การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  การจัดระบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพระดับร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  แต่ยังมีประเด็น
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคือ การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พิจารณาจากการด าเนินโครงการ 
ในประเด็นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  การสร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ  
และเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย  การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพระดับร้อยละ 
78.50 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
          ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับ : ดี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คือ ผู้เรียนร้อยละ 80.41 ความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงชั้นตามแบบประเมินมาตรฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนร้อยละ 81.50  มีผลการด าเนินการคัดกรองการอ่าน–การเขียน ผลการประเมินการอ่านการเขียน 
(Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รวมเฉลี่ย 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.50  
สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการประเมินการทดสอบ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรวม  36.82 สูงกว่าปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.32  ผู้เรียนร้อยละ 100 เรียนรู้ภาษาไทยวันละค าหน้าเสาธง ผู้เรียนร้อยละ 100 เรียนรู้
ภาษาอังกฤษวันละค าหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน ผู้เรียนร้อยละ 81.66 เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ จากกิจกรรม



 
 

ต้นไม้พูดได้ ผู้เรียนร้อยละ 81.66 มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการคิดค านวณ และท่องสูตรคูณ ในทุกระดับชั้น
ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีนิสัยรักการอ่าน ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสม 
ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการท่องสูตรคูณตามแบบทดสอบการใช้สูตรคูณ นักเรียนร้อยละ 85.00 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเขียนสื่อความ ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ การประเมินจากคณะครู บุคลากร  ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา  นักเรียน มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพร้อยละ 80.01  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ ตามประเด็นพิจารณาดังนี้  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระดับ
คุณภาพร้อยละ 81.19  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพร้อยละ  79.52   
การด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีระดับคุณภาพร้อยละ 85.25  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีระดับคุณภาพ
ร้อยละ 100  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระดับ
คุณภาพร้อยละ 81.66 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การประเมินจากผู้บริหาร  
คณะครู บุคลากร  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  นักเรียน มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพร้อยละ 
78.21  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี  ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีระดับคุณภาพร้อยละ 70.05  ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพร้อยละ 81.66 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีระดับคุณภาพร้อยละ 77.25  การตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
นักเรียน มีระดับคุณภาพร้อยละ 75.95  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพร้อยละ 78.48  
  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  ระดับปฐมวัย  
  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ในระดับปฐมวัย  แก้ไขปัญหาครูผู้สอนไม่ตรงเอกขาด
ประสบการณ์  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้ าหนัก ส่วนสูง ของเด็ก  จัดครูปฐมวัยให้เพียงพอกับชั้น
เรียน  การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าการจัดการเรียนการสอน ในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์   
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ NT, O-NET)  
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้  DLTV คลังข้อสอบจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น 
สทศ. ติวฟรีดอทคอม การฝึกท าแบบทดสอบ O-NET Online ( E-Testing) 

 2. บริหารโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบองค์รวม พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
           ชื่อโรงเรียนวัดหนองกก หมู่ที่  6 ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต  1  โทรศัพท์  096-2616204     
 โรงเรียนวัดหนองกก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 6 ไร่  
2 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที่  6 บ้านหนองกก หมู่ที่  13  บ้านบนคุย และหมู่ที่ 14 บ้านทรายทอง 
ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นางจิตรา  ค าเบิก  โทรศัพท์  096-2616204   
e-mail  kambermaew2468@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแตว่ันที่  1  มีนาคม  2562    
 
            1. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 5 0 3 1 

 
 2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ของบุคลากร 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

 

จ านวน 
 

0 
 

7 
 

3 
 

0 
 

10 
ร้อยละ 0.00 70.00 30.00 0.00 
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            3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1. บริหารการศึกษา 
2. หลักสูตรและการสอน 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. ภาษาไทย 
5. ภาษาอังกฤษ 
6. ประถมศึกษา 
7. ปฐมวัย 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

รวม/เฉลี่ย 10 

ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นเรียน 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 

เพศ  
ชาย 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

6 

7 8 5 4 11 4 39 

 

หญิง 
 

12 
 

2 
 

7 
 

8 
 

6 
 

4 
 

39 
 

 

รวม 
  

19 
 

10 
 

12 
 

12 
 

17 
 

8 
 

78 
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1.4 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 

 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 19 10 12 12 17 8 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 19 10 12 12 17 8 
คณิตศาสตร ์ 19 10 12 12 17 8 
วิทยาศาสตร์ 19 10 12 12 17 8 
สังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

19 10 12 12 17 8 

ประวัติศาสตร์ 19 10 12 12 17 8 
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 10 12 12 17 8 
ศิลปะ 19 10 12 12 17 8 
การงานอาชีพ  19 10 12 12 17 8 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 19 10 12 12 17 8 
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1.5 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 – 2562  
 
  ด้านการอ่านออกเสียง 
 

ที ่ ระดับ ปี 2561 ปี  2562 ผลต่าง 
1 ระดับโรงเรียน 63.10 80.78 17.68 
2 ระดับเขตพื้นที่ 61.18 72.53 11.35 
3 ระดับประเทศ 66.13 68.50 2.37 

       
  ด้านการอ่านรู้เรื่อง 
 

ที ่ ระดับ ปี 2561 ปี  2562 ผลต่าง 
1 ระดับโรงเรียน 89.20 82.21 -6.99 
2 ระดับเขตพื้นที่ 70.06 74.60 4.54 
3 ระดับประเทศ 71.24 72.81 1.57 

 
      รวม 2 สมรรถนะ 
 

ที ่ ระดับ ปี 2561 ปี  2562 ผลต่าง 
1 ระดับโรงเรียน 76.15 81.49 5.34 
2 ระดับเขตพื้นที่ 65.62 73.57 7.95 
3 ระดับประเทศ 68.69 70.66 1.97 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

สมรรถนะ ปี 2561 ปี  2562 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
การอ่านออกเสียง 63.10 80.78 17.68 28.01 
การอ่านรู้เรื่อง 89.20 82.21 -6.99 -7.83 
รวม 2 สมรรถนะ 76.15 81.49 5.34 7.01 

 
 

ร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 – 2562 
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1.6 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
   ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 – 2562  
 ด้านภาษา 
 

ที ่ ระดับ ปี 2561 ปี  2562 ผลต่าง 
1 ระดับโรงเรียน 61.90   
2 ระดับเขตพื้นที่ 52.46   
3 ระดับประเทศ 53.18   

       
  ด้านค านวณ 
 

ที ่ ระดับ ปี 2561 ปี  2562 ผลต่าง 
1 ระดับโรงเรียน 66.90   
2 ระดับเขตพื้นที่ 49.76   
3 ระดับประเทศ 47.19   

 
      ด้านเหตุผล 
 

ที ่ ระดับ ปี 2561 ปี  2562 ผลต่าง 
1 ระดับโรงเรียน 57.38   
2 ระดับเขตพื้นที่ 48.57   
3 ระดับประเทศ 48.07   

 
      เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
 

ที ่ ระดับ ปี 2561 ปี  2562 ผลต่าง 
1 ระดับโรงเรียน 62.06   
2 ระดับเขตพื้นที่ 50.26   
3 ระดับประเทศ 49.48   
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

รายวิชา ปี 2561 ปี  2562 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
ภาษาไทย 47.67 52.34 4.67 9.79 
คณิตศาสตร์ 31.11 35.00 3.89 12.50 
วิทยาศาสตร์ 35.22 33.41 -1.81 -5.13 
ภาษาอังกฤษ 28.06 26.56 -1.5 -5.34 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดี    
1.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์    

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย                     
ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด                        
ของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตาม
พัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้   
        เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนองกก มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับอาหารจากโครงการอาหาร
กลางวันทุกวันท าการ เด็กได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง และครูบันทึกข้อมูลทุกเดือนเพ่ือเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก โรงเรียนให้เด็กได้ดื่มนมหลังจากตื่นนอนและแนะน าให้ซื้ออาหารที่มี
ประโยชน์รับประทานในเวลาพักกลางวัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย พัฒนาตามตารางกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง
ไม่ให้เกิดอุบัติภัย เช่น ในตอนเช้าหลังจากเคารพธงชาติได้ตรวจสุขภาพเด็ก การแต่งกาย การดูแลรักษา 
ความสะอาดของร่างกาย รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว มารยาทในการรับประทานอาหาร มีการจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองกก ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬา
ตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
         เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โรงเรียนวัดหนองกก            
ได้พัฒนาเด็ก โดยการจัดกิจกรรมประจ าวัน  ตามตารางกิจกรรมประจ าวันจากกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง โรงเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรมวันส าคัญ                              
วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันมาฆบูชา โดยการน าเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และได้ให้เด็กได้แสดงออกทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่ในกิจกรรมกลางแจ้งตามตารางกิจกรรมประจ าวัน มีการจัด
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย   
         เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีสังคม เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียน                 
วัดหนองกก ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง                    
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้                  
การทักทาย พูดจาไพเราะ และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย โครงการคุณธรรมจริยธรรม และโครงการวันส าคัญ กิจกรรรมสร้างวินัย                  
ในตนเอง การประหยัดอดออม และออมทรัพย์ในชั้นเรียน  กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมวันส าคัญ 



๙ 

 

วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันมาฆบูชา วันเด็กเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีวันลอยกระทง  
งานบุญเจดีย์ข้าวเปลือก ฯลฯ  
         เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนวัดหนองกกทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ
สงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
เรื่องง่ายๆได้ มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย  โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  
ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพของเด็ก 
 เด็กร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามแบบบันทึกการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทุก
เดือน เด็กร้อยละ 100 รับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันทุกวัน ตามแบบการรับบริการอาหาร
กลางวัน เด็กร้อยละ 100ได้ดื่มนมหลังจากตื่นนอน ตามแบบบันทึกการรับบริการอาหารเสริมนมโรงเรียน เด็ก
ร้อยละ 90 สามารถท ากิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ ตามแบบสรุปกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ตามวัย ตามแบบสรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญวันเข้าพรรษา  วันแม่ 
วันพ่อ วันมาฆบูชา และท ากิจกรรมต่างๆตามโครงการได้ ดี  ตามแบบสรุปโครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เด็กร้อยละ 90 ได้แสดงออกทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่  ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ปั้นดินน้ ามัน ฉีกตัดปะและท ากิจกรรมกลางแจ้งตามตารางกิจกรรมประจ าวันได้ ตามแบบสรุปโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย เด็กร้อยละ 100 สามารถยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ ตามแบบประเมินพฤติกรรมด้านต่างๆของเด็กเป็นรายบุคคล เด็กร้อยละ100 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัวตามสภาวะของสังคม  ท ากิจกรรมจิตสาธารณะ 
กิจกรรมวันส าคัญ วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันมาฆบูชา วันเด็ก และเข้าร่วมงานประเพณีท้องถิ่น เช่นงาน
ประเพณีวันลอยกระทง งานบุญเจดีย์ข้าวเปลือก ตามแบบสรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัย เด็กร้อยละ 90 สนทนาโต้ตอบ ตั้งค าถาม พยายามค้นหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 
ได้เหมาะสมกับวัย สามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ และมีความคิดริเริ่มทดลอง ลองผิด ลองถูกด้วยตนเองได้ 
ตามแบบสรุปโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 

1.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง     
ตามวัย สามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวร่างกาย                          
ตามจังหวะได้ดี 
 

- เด็กควรได้รับการพัฒนาในเรื่องของการท าโครงงาน 
  

 
แนวทางพัฒนาให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
 - ครูจัดท าโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้แบบโครงงานและการทดลอง 



๑๐ 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
ระดับคุณภาพ : ดี  
2.1  ข้อมูล/หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
กระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และโครงการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการจัดการศึกษา โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดม  
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา  
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาคือ “พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม น าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ก าหนดพันธกิจ 
และได้ด าเนินการภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจคุณภาพการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนชุมชนวัดหนองกก แบ่งการบริหารงานออกเป็น  
4  ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป  เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งมีโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุ คลากรให้มี
คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้
โรงเรียนวัดหนองกกยังมีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จัดท าข้อมูล
ระบบสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาตลอดถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน  
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส านึก ความปลอดภัย  
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากส านักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
และจัดกิจกรรมตอบสนองโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมออมทรั พย์ 
วันละ 1 บาท น าฝากร้อยละ 100 ของผู้เรียนคือ ฝากทุกคนทุกวัน ตามความพอเพียงของนักเรียน โดยมี
รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสานซึ่งเน้นการบริหารแบบปัจจุบัน โรงเรียนวัดหนองกก ได้ด าเนินการ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดรูปแบบ PDCA Model คือ รูปแบบการปฏิบัติงานด้วยวงจร
คุณภาพเดมม่ิง  
         



๑๑ 

 

ผลการด าเนินงานการพัฒนาการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
            สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีมาตรฐานการศึกษา  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติตลอดถึงมีการบริหารจัดการเป็นระบบ จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันพร้อมใช้ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาให้มีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบ คือว่า PDCA Model  คือ กระบวนการคุณภาพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ และมีหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนวัดหนองกก https://www.facebook.com/รร.วัดหนองกก 
เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อ
การติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนการสอนใช้ระบบกลุ่มใน Face book , Google Drive มาใช้ในการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอน 
 
2.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จากทางไกล  และอบรม online 
2. ร้อยละ 100 มีการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ชั้นเรียน  

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้มากขึ้น
และทั่วถึงต่อผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 - จัดท าเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/รร
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
3.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์    
 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนวัดหนองกกด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้า
รับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  มีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลอง
วิทยาศาสตร์  โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบ วัฎจักรสืบเสาะ การใช้สื่อ และเทคโนโลยีมาบูรณาการการ
สอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจาก สื่อออนไลน์  การจัดประสบการณ์แบบสมดุล
ภาษา เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้กิจกรรมเสริม ด้านคุณธรรม  ด้านจริยธรรม ด้านจิตสาธารณะ และ ความพอเพียง กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคภัย และสิ่งเสพติด กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย เช่น การปั้นดินน้ ามัน การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ  
จัดการส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรและศึกษาดูงานปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และวันส าคัญทางศาสนา พัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านการเคลื่อนไหว กีฬา และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ปฐมวัย จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัดประสบการณ์ ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม เด็กได้
เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระท า และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ  สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่  หลากหลาย การประเมิน
พัฒนาการ และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม   
ผลการด าเนินงานด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 เด็กร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างดี และมีความสุขและสนุกสนาน โดย
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามตารางกิจกรรมประจ าวันของห้องเรียน  เด็กร้อยละ 70 สามารถเรียนรู้และ
ท ากิจกรรมในรูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์  โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบ วัฏจักรสืบเสาะ 
เด็กร้อยละ 80 สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อ และเทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน 
เพลง เกม สารคดีจาก สื่อออนไลน์ เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ตามแบบสรุปกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เด็กร้อยละ 90 สามารถท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น การปั้นดินน้ ามัน การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะได้ดี ตามโครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ ครูร้อยละ 100 ได้รับการอบรมพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มี
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คุณภาพ เด็กร้อยละ 100 ได้รับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการประเมินพัฒนาการหลังการท ากิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน ตามแบบบันทึกหลัง
การจัดประสบการณ์ และแบบบันทึกการท ากิจกรรมต่างๆ 
เด็กร้อยละ 100 ได้รับการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ ตามแบบประเมินพัฒนา 
การเด็ก 
 
3.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
- เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนรู้ผ่าน
การเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการ
เรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ 
ความสามัคคี การแบ่งปัน  และการรอคอย ส่งผล
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
 

- ควรจัดอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
และจัดมุมประสบการณ์ในห้องที่น่าสนใจและดึงดูด
เด็กให้เกิดความอยากรู้ อยากเรียน และมีความสุข 
สนุกสนานในการเรียนและท ากิจกรรมมากข้ึน  
  
 

 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 1. อบรมจัดท าสื่อการเรียนการสอน เพ่ือน ามาพัฒนาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ใช้กระบวนการ PLC เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
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ส่วนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
1.1 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
กระบวนการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       โรงเรียนวัดหนองกก  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การระดมสมองแบบร่วมมือ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก  
มีโครงงานกิจกรรมเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ในระดับชั้น ป.1 – ป.3 และอ่านคล่องเขียนคล่องในระดับ 
ชั้น ป.4–ป.6  เน้นการอ่านบัญชีค า และฝึกทักษะการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  1 อ่านออกทุกคน โดยฝึกเน้นผู้ เรียนด้วยวิธีการฝึกทักษะการอ่าน  
การเขียนและการสื่อสาร  จัดกิจกรรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษวันละค า เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในการสื่อสารทุก
เช้า จัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะ
การอ่าน  การเขียน  และการคิดค านวณ  ซึ่งได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมคิดเลขเร็ว โดยนักเรียน  
ทุกระดับชั้น จะมีแบบบันทึกรักการอ่าน และแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วเพ่ือฝึกทักษะการบวก การลบ   
การคูณ  และการหาร และกิจกรรมท่องสูตรคูณหน้าเสาธงทุกวัน  จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในด้านการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเขียนสื่อความ  และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันดีครูใช้กิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพ่ือร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทั้งด้านความรู้  ทักษะ กระบวนการ และผลการ
ทดสอบระดับชาติ และผลการทดสอบต่าง ๆ โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET โดยการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การฝึกคุณลักษณะให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  โรงเรียนวัดหนองกก  ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดตลอดถึงจุดเน้นของโรงเรียน โดยจัดให้มีโครงการกิจกรรม ครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตลอดถึงจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บูรณาการกับค่านิยม  
12 ประการ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกวันทุก  ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยการบูรณาการคุณลักษณะ 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของชาติ  งานบุญประเพณีท้องถิ่น นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  โรงเรียนวัดหนองกก มีการจัดการเรียนรู้โลกกว้าง มีกิจกรรมศึกษานอกสถานที่เข้าไปศึกษา  
กับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้คือเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ การประดิษฐ์ของใช้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติจริงตามวิธี
ประชาธิปไตย การจัดสภานักเรียน มีการจัดการอบรมสิ่งเสพติด มีกิจกรรมตามโครงการครูแดร์ (D.A.R.E) 
(Drug Abuse Resistance Education) ซึ่งเป็นกิจกรรมเรียนรู้ต่อต้าน และห่างไกลสิ่งเสพติด 
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ผลการด าเนินงานด้านผู้เรียน 
 โรงเรียนวัดหนองกก มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คือ ผู้เรียนร้อยละ 80.4 ความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงชั้นตามแบบประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนร้อยละ 81.50  มีผลการด าเนินการคัดกรองการอ่าน – การเขียน โดยใช้บัญชีค าพ้ืนฐานภาษาไทย 
ผลการประเมินการอ่านการเขียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.78 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.21 สูง
กว่าปีการศึกษา 2561 รวมเฉลี่ย 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผล
การประเมินการทดสอบ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยร้อยละ 52.34 สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 
4.67 คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 35.00 สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3.89  ผู้เรียน
สามารถอ่านออกและเขียนคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อสารได้ดี มีผล
การประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ด้านการอ่านเข้าสอบทั้งโรงเรียนมี
นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 97.87 การเขียนและการสื่อสารมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100   ผูเ้รยีนร้อยละ 100 เรียนรู้ภาษาไทยวันละค าหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวันเพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจในทักษะภาษาไทย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ผู้เรียนร้อยละ 100 เรียนรู้
ภาษาอังกฤษวันละค าหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวันเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษ
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ผู้เรียนร้อยละ 81.66 เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ จากกิจกรรมต้นไม้พูดได้ ตาม
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนร้อยละ 81.66 มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการคิด
ค านวณ และท่องสูตรคูณ ในทุกระดับชั้นตามผลโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียนสื่อสาร และคิดค านวณ
ผู้เรียนร้อยละ 85.00  มีนิสัยรักการอ่านตามแบบประเมินกิจกรรมรักการอ่านแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้นในกิจกรรมคิดเลขเร็ว ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการท่องสูตรคูณตามแบบทดสอบการใช้สูตรคูณ นักเรียนร้อยละ 85.00 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเขียนสื่อความ โดยแบบประเมินของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม ตามผลสรุปโครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันดีงาม  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในระดับส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ร้อยละ 90.00 ในปีการศึกษา 2562 และร้อยละ 80.00 นักเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  (หญิง) ระดับเหรียญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในระดับส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในปี
การศึกษา 2562 ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
(ชาย)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระดับเหรียญทอง 
  ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่น่าพึงประสงค์และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 100 ผู้ เรียนเคารพในกฎและกติกาเช่นปฏิบัติตามข้อตกลงของห้อง ของโรงเรียน ผู้ เรียน 
ร้อยละ 90.00 มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เช่น ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมงานบุญประจ าปี เช่น งานบุญข้าวเปลือก  งานลอยกระทง งานวันสงกรานต์  
กิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ได้รับการอบรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี และผู้เรียนร้อยละ 90.00 เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้
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พระทุกวันศุกร์ นักเรียนร้อยละ 85.00 ได้รับการพัฒนาตามผลสรุปโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมอันดีงาม  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตามผลสรุปโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนร้อยละ 
80.00 ได้เรียนรู้เรื่องเรื่องอาชีพ  และการประดิษฐ์ของใช้ ในกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ผู้เรียนร้อยละ 
90.00 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนักรู้คุณค่า รวมถึงผู้เรียนมีความเข้าใจ
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ตามผลสรุป
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผู้เรียนร้อยละ 80.00 ผู้เรียนรู้ และตระหนักถึงโทษ และพิษภัย
ของสิ่งเสพติดต่างๆ ตามผลสรุปโครงการเด็กไทย รู้ทัน ต้านภัยยาเสพติด และโครงการครูแดร์ (D.A.R.E) 

 

 
1.2  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ในระดับส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
2. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ระดับเหรียญ
ทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
3. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ระดับเหรียญทอง 

- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน 
ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดบัประเทศจ าเป็นต้องพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างเร่งด่วน โดยการ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อ และเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ DLTV  คลังข้อสอบจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น สทศ. 
การฝึกแบบทดสอบ O-NET Online (E-Testing) 

 
 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
  ๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ และการสื่อสารตาม
นโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้นักเรียนได้มีพ้ืนฐานความรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบทดลอง มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สืบเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือให้นักเรียนได้มีพ้ืนฐานความรู้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3. การพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการน าไปใช้ 
 4. จัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการ
พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
 
 



๑๗ 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
ระดับคุณภาพ : ดี  
2.1 ข้อมูล/หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
กระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และโครงการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการจัดการศึกษา โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดม  
ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา  
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาคือ “พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ก าหนดพันธกิจ 
และได้ด าเนินการภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจคุณภาพการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนชุมชนวัดหนองกก แบ่งการบริหารงานออกเป็น  
4  ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่าย
บริหารงานทั่วไป  เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ซึ่งมีโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มี
คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้
โรงเรียนวัดหนองกกยังมีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จัดท าข้อมูล
ระบบสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาตลอดถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียน  
ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส านึก ความปลอดภัย 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากส านักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
และจัดกิจกรรมตอบสนองโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมออมทรัพย์  
วันละ 1 บาท น าฝากร้อยละ 100 ของผู้เรียนคือ ฝากทุกคนทุกวัน ตามความพอเพียงของนักเรียน โดยมี
รูปแบบการบริหารจัดการแบบผสมผสานซึ่งเน้นการบริหารแบบปัจจุบัน โรงเรียนวัดหนองกก ได้ด าเนินการ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดรูปแบบ PDCA Model คือ รูปแบบการปฏิบัติงานด้วยวงจร
คุณภาพเดมม่ิง  
         



๑๘ 

 

ผลการด าเนินงานการพัฒนาการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
            สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีมาตรฐานการศึกษา  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติตลอดถึงมีการบริหารจัดการเป็นระบบ จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันพร้อมใช้ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาให้มีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบ คือว่า PDCA Model  คือ กระบวนการคุณภาพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  และมีการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ และมีหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนวัดหนองกก https://www.facebook.com/รร.วัดหนองกก 
เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น สะดวกต่อ
การติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนการสอนใช้ระบบกลุ่มใน Face book , Google Drive  มาใช้ในการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนการสอน 

จากระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและชัดเจนในแนวปฏิบัติ  และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง
ของทุกฝ่ายส่งผลให้สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ท าให้สถานศึกษา
ได้รับการยอมรับ เช่น ได้รับรางวัลด้านงานวิชาการ สอบระดับชาติ(O-NET) ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้รับรางวัลด้านวิชาการความสามารถใน
การอ่านการ (RT) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น รางวัลด้านกีฬาชนะเลิศ
กีฬาเปตอง ระดับกีฬาเครือข่าย และระดับกีฬาอ าเภอ การพัฒนาครู ได้รับรางวัลองค์กรแห่งการเรียนรู้  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/รร
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การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
หน่วยงาน 

รวม อบรมของ 
สพฐ./สพป 

อบรมของ
ทางไกล 

อบรมของ
online 

1 นางจิตรา     ค าเบิก 5 1 1 7 
2 นางกุลรัตน์  ทองโตนด 2 1 - 3 
3 นางสาววัชรา    กันนา 2 1 - 3 
4 นางสาวนัยนา เกตุค า 2 1 - 3 
5 นางนันท์นภัส  ข าโตนด 1 1 - 2 
6 นางสาวอังคณา  เสือทุ่ง 2 1 1 4 
7 นางกรรณิกา  สีเขียว 2 1 1 4 
8 นางสาวฐิติมา  ภู่พวง 1 

 
1 2 

9 นางสาววิภา  ทองโตนด 3 1 1 5 
รวม 20 8 5 33 

 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 
 
 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ทั้งหมด จ านวน  8  คน 
 
 

0

20

40

60

อบรม สพฐ/สพป อบรมทางไกล อบรม online

ผอ.จิตรา
ครูกุรัตน์
ครูวัชรา
ครูนัยนา
ครูนันท์นภัส
ครูอังคณา
ครูกรรณิกา
ครูฐิติมา
ครูวิภา

100%

100%

100%
100%100%

100%

100%

100% ครูวิภา
ครูนันท์นภัส
ครูฐิติมา
ครูกรรณิกา
ครูวัชรา
ครูอังคณา
ครูกุลรัตน์
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การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผล 

จ านวนครูผู้สอน จ านวนครั้ง/ภาคเรียน/ปี ร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1 8 3 100 
ภาคเรียนที ่2 8 3 100 

     รวม 8 6 100 

  
2.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จากทางไกล  และอบรม online 
2. ร้อยละ 100 มีการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ชั้นเรียน  

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้มากขึ้น
และทั่วถึงต่อผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 - จัดท าเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
3.1 ข้อมูล/หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด  โดยทุกระดับชั้น 
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง โดยน าข้อมูลและผลจากการ
วิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสืบเสาะหาความรู้ การท างานกลุ่ม การท าโครงงาน ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) กิจกรรมที่เป็น 
Active Learning กิจกรรม Stem Education โดยครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็น
ผู้กระตุ้นเพ่ือน าความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง 
น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่จะ
น ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ การจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียนเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือก
ศึกษา จากสิ่งที่สนใจอยากรู้ที่  มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และ
จัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลา ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่นการ
ใช้สื่อ DLTV ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน 
สรุปองค์ความและสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง สนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน การจัดท าสื่อการเรียนร่วมกัน และครูอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการจัดสิ่งต่าง  ๆ 
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศ
ถ่ายเท มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี  
ก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรียน  
มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลัง
เรียน อย่างเป็นระบบ เช่น การทดสอบ การสังเกต การซักถาม การประเมินตามสภาพจริง และน าข้อมูล
ย้อนกลับไปพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริม
ให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ สนับสนุน
ให้มีการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา  
ละ 1 เรื่อง  และโครงงานปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรม PLC ในเรื่องการอ่าน 
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การเขียน และการคิด มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
ผลการด าเนินงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูได้รับการพัฒนา
และเข้าอบรมการพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนร้อยละ 100  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง  
ครูมีขวัญและก าลังใจ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักครู  ครูรักเด็ก สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน
ด้วยวิธีการหลากหลาย มีข้อสอบจากหลากหลายแหล่งเพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีผลการบันทึกสอนซ่อมเสริมความรู้ให้ผู้เรียน มีผลและข้อมูลการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน 
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรม PLC มีงานวิจัยในชั้นเรียน และน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนา 
การเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ครูผู้สอนร้อยละ 100 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดกิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 
3.2  จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
- ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก - ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนา

ศักยภาพของด้านการวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

- จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และสร้างนวัตกรรม  
 

 

 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนวัดหนองกก 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
.................................................. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้อง
กัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดหนองกก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ   
มีการก าหนดมาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
วัดหนองกก  
 โรงเรียนวัดหนองกก จึงประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 
  

      ประกาศ ณ วันที่  28  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
           
         (นายวิเชียร  สุทธิวิลัย)           (นางจิตรา   ค าเบิก) 

        ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกก 
                     โรงเรียนวัดหนองกก        



๒๕ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดหนองกก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได ้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  มรระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดหนองกก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
      2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย 
      4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
      6) .มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
      3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
      4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  และตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
      2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
แบบมีส่วนร่วม 
      2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามจรรยาบรรณครู  
      2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
      2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม
อย่างเพียงพอ มีความทันสมัย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างหลากหลาย 
     3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย 
     3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คร ูนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๒๗ 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดหนองกก 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

           โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน 
และการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
           เ พ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานกาศึกษาของโรงเรียนวัดหนองกก   มีคุณภาพ  
และได้มาตรฐานจึงก าหนดเป้าหมาย  ทั้ งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
      
                  ประกาศ ณ  วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
        

                             (นางจิตรา   ค าเบิก) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ด ี
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

70 

1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงออกทางอารมณ์ได้ 70 
1.3  มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 70 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได ้ 70 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ด ี
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดี 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดี 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ด ี

3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมายการก าหนดค่า
เป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

 
        2. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ ความหมายเชิงปริมาณ 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1 0 – 49.99 0.00 – 2.49 ก าลังพัฒนา 
2 50.00 – 69.99 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
3 70.00 – 79.99 3.50 – 3.99 ดี 
4 80.00 – 89.99 4.00 – 4.49 ดีเลิศ 
5 90.00 - 100 4.50 – 5.00 ยอดเยี่ยม 



๓๐ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

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

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 70 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้นที่โรงเรียนก าหนด  

70 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

70 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย 70 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 70 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 70 
6) .มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 70 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดเีลิศ 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดี ของสังคม 

80 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  80 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

80 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 80 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ ทันสมัย และตรงตามความต้องการของชุมชน 

ดี 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ดี 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม 

ดี 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามจรรยาบรรณครู  ดี 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดี 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ มีความทันสมัย 
 
 

ดี 
 
 



๓๑ 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้อย่างหลากหลาย 

70 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย 70 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครู นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 70 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย 

70 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

70 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนวัดหนองกก 
ที ่10/๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบงานประกันภายในสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------- 

 

   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่า
จัดการการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้มีการประเมิน
และการประกันคุณภาพการศึกษา สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
                   ดังนั้นทางโรงเรียนวัดหนองกกจึงขอแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบงานประกันภายใน
สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
                 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
ครอบคลุมกับคู่มือการประเมิน มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  นางสาวนัยนา   เกตุค า        ครู คศ.3              คณะท างาน 
2.  นางสาวอังคณา  เสือทุ่ง       ครู คศ .1             คณะท างาน 
3.  นางสาววิภา  ทองโตนด       ครูจ้างสอน            คณะท างาน 

       ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับข้ันพื้นฐาน เพ่ือรอรับการประเมินต่อไป 
   

                        ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                     สั่ง ณ วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
        

                          (นางจิตรา  ค าเบิก) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๓๓ 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดหนองกก 
ที ่11/2563 

                   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2562 
                    ……………………………………………………………….………………………………………………………. 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
            โรงเรียนวัดหนองกก จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว ประจ าปีการศึกษา  2562 
            ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. นางสาวนัยนา  เกตุค า       ครู คศ.3  โรงเรียนวัดหนองกก       ประธานคณะกรรมการ
ระดับ  การศึกษาปฐมวัย 

     2. นางสุฑารัตน์  แก้ววิเชียร    ครู         โรงเรียนบ้านยางแหลม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                3. นางสาววิภา  ทองโตนด      ครู        โรงเรียนวัดหนองกก        กรรมการ / เลขานุการ 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
1. นางกุลรัตน์  ทองโตนด       ครู คศ.3  โรงเรียนวัดหนองกก       ประธานคณะกรรมการ

ระดับ  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายอภิรักษ์   สาบุ่ง         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางแหลม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางนันท์นภัส  ข าโตนด     ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองกก         กรรมการ 
4. นางสาววัชรา   กันนา       ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองกก         กรรมการ 
5. นางสาวอังคณา  เสือทุ่ง     ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองกก         กรรมการ / เลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
1. ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 

2562   โดยใช้แบบประเมินที่แนบ 
 2. ด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาและรายงานผลให้แล้วเสร็จ 

            
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

           สั่ง  ณ  วันที่  16  เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  
                                                    
                                           

(นางจิตรา  ค าเบิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองกก 


