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รายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (SAR) 

 

โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                           
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  
ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่าน
มาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ 
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 

 

 

 

         ( นายจักรกฤษณ์  ใจทิม ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) 

            6  เมษายน  2563 
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สารบญั 
 

เร่ือง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปของผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 ข้อมูลท่ัวไป ๑ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร ๓ 
 ข้อมูลนักเรียน ๔ 
 ผลการประเมินระดับชาติ ๑๑ 
 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๓ 
 ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา ๑๔ 
 ข้อมูลอาคารสถานท่ี ๒๐ 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๒๐ 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  
ระดับปฐมวัย  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ๒๑ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก ๒๑ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๕ 
มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๒๗ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๙ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๒๙ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๑ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๓ 
ส่วนที ่๓ สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา  
 ระดับปฐมวัย ๓๕ 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓๗ 
 สรุปผลภาพรวมการประเมินมาตรฐานการศึกษา ๔๐ 
ภาคผนวก  
 ประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา               
ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2  
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2  
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน  

ข 

ข 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
  

         โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ท าการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 2 อนุบาล 3 และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษา          
ปีท่ี  3  มีจ านวนนักเรียน 294 คน  มีครูประจ าการ 18 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 1 คน 
และครูธุรการโรงเรียน 1 คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 
          ในปีการศึกษา  2562 ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว                 
(จิตพินิจประชาสรรค์) พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2562
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
           มาตรฐานสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยพบว่า       
มีระดับคุณภาพดีเลิศ ดังนี้ 
         มาตรฐานท่ี  1 ด้านคุณภาพเด็ก     ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
         มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
         มาตรฐานท่ี  3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ        ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
         มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินคุณภาพภายในพบว่า ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดี   และ            
เมื่อค านวณตามรายด้าน คือ  
         มาตรฐานท่ี  1 ด้านคุณภาพผู้เรียน     ระดับคุณภาพ  ดี 
         มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         ระดับคุณภาพ  ดี 
         มาตรฐานท่ี  3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ        ระดับคุณภาพ  ดี 
 
การด าเนินโครงการและแนวทางพัฒนา  

จุดเด่นของสถานศึกษา 
  1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

                 -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.  ด้านการจัดการศึกษา   

-  ครูปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
-  จัดครูสอนครบช้ันเรียน 

            3.  ด้านมาตรการส่งเสริม สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมกรรมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น 

           
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูต้องพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
แนวการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

2. ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 
 

ค 
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          แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ระดับปฐมวัย 
1. สถานศึกษาต้องส่งเสริม พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านให้เหมาะสมตามวัย  ควรส่งเสริม   

ด้านทักษะภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้าน
ทักษะภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ควรจัดกิจกรรมในโครงการให้หลากหลาย   

2. สถานศึกษาควรขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลก ากับ ตรวจสอบ พฤติกรรมของเด็ก            
ให้แสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมตามวัย  

3. สถานศึกษาต้องพัฒนาด้านบุคลากรโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน มองเห็นความส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา       
มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.  สถานศึกษาควรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความสะอาดท้ังส่วนตัวและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการประหยัด 
การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม รับผิดชอบสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัยในตนเอง และมีมารยาทไทย             
ให้มากขึ้น มอบรางวัลชมเชยการกระท าความดีในแต่ละด้าน 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ RT / NT / O-NET ในปีการศึกษา 

2562 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2561  
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ้นการส่งเสริม ให้ครู

เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน         
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)    
 ท่ีอยู่: เลขท่ี 11  ต าบลท่าฉนวน   อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์  64170 
 สังกัด: สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 โทรศัพท์: 0-5565-5272  โทรสาร : 0-5565-5272 E-Mail :  nbj_st1@windowslive.com 
 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
       ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 

โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2479 โดยอาศัยศาลา        
วัดเก่าเป็นที่เรียน มี นายว้อย   รอดสุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อนายว้อย   รอดสุวรรณ ย้ายก็ได้มี นายบุญธรรม  ไพรวรรณ นายจ าลอง  ไตรศรี  
นายประวิง รัดกุม  นายน้อม  จันขาว  นายประจักร  อานจ าปา นายวัชรินทร์ พลับผล นายธงชัย  สุวรรณปาน 
และนายสุนทร  สุพัฒน์ มาด ารงต าแหน่งแทนตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ .ศ. 2507 นายสุนทร สุพัฒน์ ครูใหญ่ได้ร่วมกับ นายด า จิตพินิจ  ผู้ใหญ่บ้าน           
กรรมการศึกษาและประชาชน ได้ย้ายท่ีเรียนจากวัดเก่ามาสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวท่ีบริเวณวัดปทุมวนาราม 
(วัดใหม่) มี นายยุบ   รอดเป้า กับ นายกาน   อินพรม ได้บริจาคท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นจ านวน  
6 ไร่ 1งาน 50 ตารางวา 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ห้องเรียน (แบบ ป.1ฉ) ประชาชนบริจาค       
เสา 40 ต้น ไ ด้รับงบประมาณสมทบจากทางราชการ 30,000 บาท สร้างเสร็จในปี พ .ศ . 2511                       
เมื่อ นายสุนทร สุพัฒน์ ย้าย นายสันติ แสงทอง และ นายณรงค์ ไกรลาศ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน
ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2516 นายณรงค์ ได้ขยายเนื้อท่ีเพิ่มอีก 1 งาน 50 ตารางวา โดยซื้อจาก นางควร  แย้ม
แก้ว ในปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน (แบบ ป.1 ข) จ านวน 4 ห้องเรียน เพิ่มขึ้นอีก             
1หลัง ห้องส้วม 1 หลัง 5 ท่ี และในปีนี้เองได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับประถมศึกษาตอนปลาย                   
(ป.5 - ป.7) 
 ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็น ภาคบังคับ ป .1 – ป.6 และได้งบประมาณ       
สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง จ านวน 5 ห้องเรียน (แบบ ป.1ข) และ  นายชวลิต  กวางแก้ว ด ารงต าแหน่ง
จนวันท่ี 30 กันยายน 2557 ได้เกษียณอายุราชการและ  นายวินัย   เรือนก้อน ได้มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์)จนถึงปัจจุบัน 
          ในปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน (แบบ 312) 1 หลัง ในวงเงิน 98,000 บาท 
 ในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยโอนจาก
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นสังกัด สปช. ต้ังแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2523  เป็นต้นไป 
 ในปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนช้ันล่าง ป.1 ข จ านวน 3 ห้องเรียน     
เป็นเงิน 120,000 บาท 
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 ในปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ห้องส้วม 2 ท่ี (แบบ สปช.601/26) เป็นเงิน 
จ านวน 20,000 บาท และถังเก็บน้ าฝน (ฝ.33) เป็นเงิน 34,000 บาท 
 ในปีงบประมาณ 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 203/2526 งบประมาณ 
จ านวน 360,000 บาท 
 ในปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ห้องส้วม 6 ท่ี แบบ สปช . 1/26 จ านวน
งบประมาณ 150,000 บาท 
 ในปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 เป็นงบประมาณ 
1,684,500 บาท 
 ปีงบประมาณ 2549 ได้งบประมาณต่อเติมอาคาร 105/29 จ านวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน   
30,000 บาท 
 ปีงบประมาณ 2550ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พร้อมแบบ ป.1 ข ,อาคารเอนกประสงค์  
แบบ สปช 203/2526  เป็นเงินงบประมาณ  306,500  บาท 
 ปีงบประมาณ 2552  ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์   2  หลัง ส้วม 6 ท่ีนั่ง 
เป็นเงินงบประมาณ  334,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2553   ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ                    
จ านวน 3  รายการ  เป็นเงินงบประมาณ  334,000 บาท 
 ปีงบประมาณ  2555  ได้งบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เป็นเงินงบประมาณ  953,500  บาท 
 ปีงบประมาณ  2556  ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป1ข.  เป็นเงินงบประมาณ 
414,800  บาท   
 ปีงบประมาณ  2558   ได้งบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.  603/29  ขนาด  4  ท่ีนั่ง  
งบประมาณ  235,000  บาท   และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนงานพื้นโรงเรียน  เป็นเงินงบประมาณ  
150,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2559 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  ปรับปรุง  2  ช้ัน           
4  ห้องใต้ถุงโล่ง  เป็นเงินงบประมาณ  4,031,200  บาท 
 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 นายจักรกฤษณ์ ใจทิม ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน              
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) จนถึงปัจจุบัน 
     
   แผนผังโรงเรียน 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 16 - 2 2 21 
  

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 18 3 - 21 
 
3) วิทยฐานะ 

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

2562 
3 2  7 4 - - 

 
4) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหารการศึกษา 1  
2. ภาษาไทย 3 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3. คณิตศาสตร์ 2 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
4. วิทยาศาสตร์ 3 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
5. ภาษาอังกฤษ 2 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
6. สังคมศึกษา 1 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
7. คอมพิวเตอร์ 1 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
8. การประถมศึกษา 3 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
9. พลศึกษา 1 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
10. ปฐมวัย 1 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
11. อื่นๆ 2 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   

รวม 20  
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 294 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 - - - - - 
อ.2 1 11 12 23 23 
อ.3 1 10 15 25 25 
รวม 2 21 27 48 24 
ป.1 1 16 8 24 24 
ป.2 1 10 11 21 21 
ป.3 2 15 16 31 31 
ป.4 1 14 24 38 38 
ป.5 1 19 9 28 28 
ป.6 1 9 16 25 25 
รวม 7 83 84 167 28 
ม.1 1 11 10 21 21 
ม.2 1 14 16 30 30 
ม.3 1 17 11 28 28 
รวม 3 42 37 79 26 

รวมทั้งหมด 11 146 148 294 26 

 
 2) จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  172  คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 
 3) จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนรว่ม 18  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.12 
 4) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.75 
 5) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   -    คน   คิดเป็นร้อยละ   - 
 6) จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.70 
 7) จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 8) จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   อ.3 จ านวน   25 คน     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ป.๖ จ านวน   24 คน     คิดเป็นร้อยละ  96 
   ม.3 จ านวน   28 คน     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 9) อัตราส่วนครู : นักเรียน =   ๑ : 16 
 ๑0) จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 289  คน   
คิดเป็นร้อยละ 98.29 
 ๑1) จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนต่์อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 289 คน   
คิดเป็นร้อยละ 98.29 
 ๑2) จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  289 คน   

คิดเป็นร้อยละ 98.29 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 1) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน/ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 
ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม  
เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 

80 
(๔๐) 

 
(4๐) 

 

80 
(๔๐) 

 
(๔๐) 

80 
(๔๐) 

 
(๔๐) 

 

120 
(๔๐) 

 
(8๐) 

120 
(๔๐) 

 
(8๐) 

120 
(๔๐) 

 
(8๐) 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 4๐ 4๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑6๐ ๑6๐ ๑6๐ 12๐ 120 120 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
    - ภาษาอังกฤษ 
    - หน้าท่ีพลเมือง 
    - คอมพิวเตอร์ 

 
 

4๐ 
๔๐*** 

- 

 
 

4๐ 
๔๐*** 

- 

 
 

4๐ 
๔๐*** 

- 

 
 
- 

๔๐*** 
๔๐ 

 
 
- 

๔๐*** 
๔๐ 

 
 
- 

๔๐*** 
๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ- เนตรนารี 
       - ชมรม, ชุมนุม 

 
3๐ 
๔๐ 

 
3๐ 
๔๐ 

 
3๐ 
๔๐ 

 
3๐ 
๔๐ 

 
3๐ 
๔๐ 

 
3๐ 
๔๐ 

  กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐* ๑๐* ๑๐* ๑๐* ๑๐* ๑๐* 
 กิจกรรม “เสริมหลักสูตร”**       

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐4๐ ๑,๐4๐ ๑,๐4๐ ๑,๐4๐ ๑,๐4๐ ๑,๐4๐ 

หมายเหตุ :  ป.1-3  - รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ   จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ป.1-3  - รายวิชาเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมือง   จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ป.4-6  - รายวิชาเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมือง   จ านวน 40 ช่ัวโมง 

  ป.4-6  - รายวิชาเพิ่มเติมหน้าท่ีคอมพิวเตอร์  จ านวน 40 ช่ัวโมง 
  ป.1-6    - **กิจกรรม “เสริมหลักสูตร” ให้บูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 

ป.1-6  - * บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ป.1-6  - *** ต้านทุจริตศึกษาบูรณาการในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม 
เศรษฐศาสตร ์
ภูมิศาสตร ์

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 

 รายวิชา/กิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติม ตามความพร้อม และจุดเน้น 
- ทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทย 

 
 

๔๐ (๑ นก.) 

 
 
- 

 
 
- 

- เสริมทักษะภาษาไทย - ๔๐ (๑ นก.) - 
- ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ - - ๔๐ (๑ นก.) 
- หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ (๑ นก.)** ๔๐ (๑ นก.)** ๔๐ (๑ นก.)** 
- เศรษฐกิจพอเพียง ๔๐ (๑ นก.) - - 
- ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  - ๔๐ (๑ นก.) - 

- อาเซียนศึกษา - - ๔๐ (๑ นก.) 

- คอมพิวเตอร์ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

รวมเวลาเรียน(เพิ่มเติม) 200(5 นก.) 200(5 นก.) 200(5 นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 
     - ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่
     - ชมรม, ชุมนุม 

 
๒๕ 
๔๐ 

 
๒๕ 
๔๐ 

 
๒๕ 
๔๐ 

กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๕* ๑๕* ๑๕* 
 กิจกรรม “เสริมหลักสูตร” 80 ๘๐ 80 

รวมเวลาเรียน ๑,2๐๐ ชั่วโมง/ปี  ๑,2๐๐ ชั่วโมง/ปี ๑,2๐๐ ชั่วโมง/ปี 
    * บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   ** ต้านทุจริตศึกษาบูรณาการในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
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จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑,๐๔๐ ช่ัวโมง 

ระดับช้ันประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๔๐ ช่ัวโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการ
เน้นเป็นพิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้            
ใฝ่เรียน โดยจัด การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี  

  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดท าโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน จ านวนช่ัวโมง ๘๐ ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษา         
ปีท่ี ๑ -๖ โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเล่ือนช้ัน              
ของนักเรียน ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจ านวนช่ัวโมง
ดังนี้    

 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-3 นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดท าโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน  จ านวนช่ัวโมง ๘๐ ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษา         
ปีท่ี ๑ -3   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเล่ือนช้ัน                
ของนักเรียน ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) พ.ศ. ๒๕๖๑  
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2) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 66.67 62.50 75.00 79.17 62.50 62.50 100.00 79.17 41.67 
ป.2 61.90 66.67 57.14 57.14 71.43 100.00 76.19 100.00 100.00 
ป.3 61.29 32.26 54.84 67.74 58.06 29.03 100.00 45.16 67.74 
ป.4 48.65 43.24 37.84 51.35 51.35 27.03 81.08 24.32 81.08 
ป.5 14.81 22.22 40.74 18.52 3.70 11.11 66.67 100.00 100.00 
ป.6 48.00 24.00 36.00 32.00 32.00 4.00 76.00 68.00 64.00 
ม.1 25.00 30.00 100.00 60.00 35.00 50.00 100.00 100.00 100.00 
ม.2 20.69 51.72 100.00 65.52 51.72 55.17 79.31 100.00 96.55 
ม.3 64.29 57.14 100.00 57.14 32.14 28.57 96.43 71.43 96.43 
รวม 411.30 389.76 601.56 488.58 397.92 367.41 775.68 688.08 747.47 

ร้อยละ 37.02 35.08 54.14 43.97 35.81 33.07 69.81 61.93 67.27 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 24 - 11 12 1 13 54.17 
ป.2 21 - - - 21 21 100 
ป.3 31 - - 13 18 31 100 
ป.4 38 1 1 27 9 36 94.74 
ป.5 28 1  17 10 27 96.43 
ป.6 25 1 4 11 9 20 80 
ม.1 21 1 - 1 19 20 95.24 
ม.2 30 1 1 10 18 28 93.33 
ม.3 28 - - 13 15 28 100 

รวม 246 5 17 104 120 224  

 
 
3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  256๒ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 24 - - 3 21 24 100 
ป.2 21 - - - 21 21 100 
ป.3 31 - - 15 16 31 100 
ป.4 38 1 - - 37 37 96.43 
ป.5 28 1 - - 27 27 96.43 
ป.6 25 1 - 7 17 24 96 
ม.1 21 1 - - 20 20 95.24 
ม.2 30 1 - 3 26 29 96.67 
ม.3 28 - - 5 23 28 100 

รวม 246 5 - 33 208 214  
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 1 - 5 19 24 96 
2. ความสามารถในการคิด 1 5 16 3 24 96 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1 - 11 13 24 96 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1 - 7 17 24 96 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1 - - 24 24 96 

รวม 5 5 39 76 24 96 

 
 
5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร - - 15 13 28 100 
2. ความสามารถในการคิด - 1 2 25 28 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - 15 13 28 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - 28 - 28 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 1 27 - 28 100 

รวม - 2 87 51 28 100 
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1.4 ผลการประเมินระดับชาติ 
1.4.1  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 

                 1)  ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)               
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 85.10 67.49 68.50 
การอ่านรู้เร่ือง 82.08 72.51 72.81 

เฉลี่ยทั้ง  2 ด้าน 83.59 70.00 70.66 
 

              
    2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา  

2561 
ปีการศึกษา  

2562 

ร้อยละของ
ผลต่าง

ระหว่างปี
การศึกษา 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2562 

ร้อยละของ
ผลต่าง
ระหว่าง
เป้าหมาย 

การอ่านออกเสียง 52.56 85.10 32.54 60.00 25.1 
การอ่านรู้เร่ือง 65.09 82.08 16.99 70.00 12.08 
เฉลี่ยทั้ง  2 ด้าน 58.82 83.59 24.77 65.00 18.59 

 

 
1.4.2.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1)  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา    
ด้านค านวณ    
ด้านเหตุผล    
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน    
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
    ปีการศึกษา 2561- 2562 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 49.17   
ด้านค านวณ 49.17   
ด้านเหตุผล 45.56   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 47.96   

 
 

1.4.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 39.38 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 26.36 30.86 34.42 
วิทยาศาสตร์ 26.36 31.60 32.90 
ภาษาอังกฤษ 34.94 34.30 35.55 

 
 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
     ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 39.38 39.38 0.00 
คณิตศาสตร์ 26.35 26.36 0.98 
วิทยาศาสตร์ 32.50 26.36 0.01 
ภาษาอังกฤษ 25.38 34.94 2.44 
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     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 54.30 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 22.26 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 28.26 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 28.09 32.98 33.25 

 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

     ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 50.80 54.30 3.5 
คณิตศาสตร์ 22.40 22.26 -0.14 
วิทยาศาสตร์ 30.13 28.26 -1.87 
ภาษาอังกฤษ 24.93 28.09 3.16 

 
1.5 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๑.1  ห้องสมุด 
1.๒  ห้องคอมพิวเตอร์   
1.๓  สนามกีฬา 
1.๔. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 
 2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

๑.1 วัดปทุมวนาราม ต าบลท่าฉนวน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
1.2 วัดหนองบัวเก่า ต าบลท่าฉนวน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
1.3 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
1.4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1.5 ศูนย์การเรียนรู้เทิดไทฟาร์ม อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

 

 3) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่          
ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 
 
 

  นายล ายง   แก้วแดง ให้ความรู้เรื่อง ประวัติโรงเรยีนบ้านหนองบัว(จิตฯ)   สถิติการให้ความรู้                
ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
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1.6  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
๑. นายจีรยุทธ ค าสูง 
 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สายผู้สอน ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

1. นางรัชนี วงษ์พูล 
2. นางสาวมยุรี จันทขาว 
3. นางสาวอวันณา สีบัว 
     
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการ
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 
ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 69  

สพฐ. 
 

1. นางรัชนี วงษ์พูล 
2. นางสาวจิตตา สมบูรณ์ 
3. นางสาวอวันณา สีบัว 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการ
ประกวดสวดมนต์แปลไทย  
ป.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง ในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69  
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. นางสาวทัศวรรณ หอมหวล 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง 
ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69  
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. นางสาวทัศวรรณ หอมหวล 
 
 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญ
เงิน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69  
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. นายจีรยุทธ  ค าสูง 
2. นางสาวจิตตา  สมบูรณ์ 
3. นางสาววัลลภา  เพียค า 

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน
การผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล 
ระดับช้ัน ป.๑ - ป.๓ ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69
      
   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. นางสาวอัมภิกา  โปต๊ะ ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการใช้
โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.
4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
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1.6  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
1. นายจีรยุทธ  ค าสูง 
2. นางสาวจิตตา  สมบูรณ์ 
3. นางสาววัลลภา  เพียค า 

ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการใช้เข็ม
ทิศและการคาดคะเนและการสะกด
รอย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. นางณัฐวิดา  คงรอด 
2. นางสาวพรรธิภา  จิตสว่าง 

ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. นายสิปปกร  หลิมวานิช 
2. นางสาวมยุรี  จันทขาว 

ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันท าน้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขต
พื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. นางกาญจนา  กรรณิการ์ 
2. นางสมหมาย  รุ่งเรือง 

ครูผู้สอนนักเรียนการปั้นดินน้ ามัน 
ปฐมวัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. นางสาวพรรธิภา  จิตสว่าง ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการเล่า
นิทาน ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับเขต
พื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. นางสาวอวันณา  สีบัว 
2. นางสาวทัศวรรณ  หอมหวล 

ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 
69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. นางรัชนี วงษ์พูล ผู้ฝึกสอนกีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัด
สุโขทัย ประจ าปี๒๕๖๒ ชนิดกีฬา           
เปตอง เหรียญทอง 
 
 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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1.6  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
1. นางรัชนี วงษ์พูล ผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี 

๒๕๖๒ ชนิดกีฬา 
เปตอง เหรียญทอง 
 

กีฬาจังหวัดสุโขทัย 

1. นางรัชนี วงษ์พูล ผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี 
๒๕๖๒ ชนิดกีฬา 
เปตอง เหรียญทองแดง 
 

กีฬาจังหวัดสุโขทัย 

นักเรียน 
1. เด็กหญิงฐิติชญา  มิตรพ่วง 
2. เด็กหญิงณัฐญา  สวนใจดี 
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  ก้อนค า 
4. เด็กหญิงนิรภัทร  น้อยน็อต 
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก้วแดง 
6. เด็กหญิงภัครจิรา  โทนทอง 
7. เด็กหญิงมณฑิตา  แสงจันทร์ 
8. เด็กหญิงวรนุช  มั่นประสงค์ 
9. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พูลสวัสด์ิ 
10. เด็กหญิงอรอุมา  เคนท้าว 
 

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง ใน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 

สพฐ 
 

1. นางสาวกมลชนก  สีนวน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.
3 ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กหญิงพรนภัส  ผกานวน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
ระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี 
ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กหญิงกรกมล  เนียมเอ็ม 
2. เด็กชายวรินทร  จิตรพินิจ 

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม.
1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1. เด็กหญิงกชพร  สีนวล 
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  รักบุญ 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 
69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พุ่มพวง 
2. เด็กหญิงณัฐญา  สวนใจดี 
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มิตรพ่วง 
4. เด็กหญิงตะวันรุง่  แทนงิ้ว 
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  คงนวล 
6. เด็กหญิงรินรดา  บุญเท่ียง 
7. เด็กหญิงลวัณรัตน์  พ่วงเงิน 
8. เด็กหญิงสุณิสา  จิตรพินิจ 
9. เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดปั้น 
10. เด็กหญิงเปรมจิรา  นาเกลือ 
 

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย 
ป.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง ในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสด 
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  เนียมเอ็ม 
3. เด็กชายจิรเมธ  แสงสกุล 
4. เด็กหญิงนภสร  ฉัตรเงิน 
5. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรือง 
6. เด็กชายสุดเขตต์  พลอยสะอาด 
 

กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อนเดิน
ทรงตัวและโยนบอล ระดับช้ัน ป.๑ - 
ป.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ระดับเขตพื้นท่ี  
ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กชายกิตตินันท์  เนื้อไม้ 
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เลือดทหาร 
3. เด็กชายกิตติภพ  เรือนอิน 
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สาลีนาค 
5. เด็กชายศรายุทธ  เคนท้าว 
6. เด็กชายศักดิเดช  หล้าสิม 
 

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับ
เขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมาก 
2. เด็กหญิงปิยพัทธิ์  อาบทอง 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้ง
ท่ี 69 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เนียมเอ็ม 
2. เด็กหญิงสุกัลยา  พูลประเสริฐ 
3. เด็กชายสุทธิราศ  วงษ์วรรณดี 

การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีนวน 
2. เด็กหญิงการะเกด  จิตรพินิจ 
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทร์ศรี 

การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 
69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พูลประเสริฐ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสด 
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  เนียมเอ็ม 
3. เด็กชายจิรเมธ  แสงสกุล 
4. เด็กหญิงนภสร  ฉัตรเงิน 
5. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรือง 
6. เด็กชายสุดเขตต์  พลอยสะอาด 
 

กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อนเดิน
ทรงตัวและโยนบอล ระดับช้ัน ป.๑ - 
ป.๓ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กชายกิตตินันท์  เนื้อไม้ 
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เลือดทหาร 
3. เด็กชายกิตติภพ  เรือนอิน 
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สาลีนาค 
5. เด็กชายศรายุทธ  เคนท้าว 
6. เด็กชายศักดิเดช  หล้าสิม 
 

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการ
คาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับ
เขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมาก 
2. เด็กหญิงปิยพัทธิ์  อาบทอง 

การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้ง
ท่ี 69 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีนวน 
2. เด็กหญิงการะเกด  จิตรพินิจ 
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทร์ศรี 

การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 
69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เนียมเอ็ม 
2. เด็กหญิงสุกัลยา  พูลประเสริฐ 
3. เด็กชายสุทธิราศ  วงษ์วรรณดี 

การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พูลประเสริฐ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ระดับเขตพื้นท่ี ครั้งท่ี 69 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 

1. เด็กชายยศพล  ไตรยะสุทธิ กีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย 
ประจ าป๒ี๕๖๒ ชนิดกีฬาเปตอง 
เหรียญทอง 
 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

1. เด็กชายยศพล  ไตรยะสุทธิ กีฬาจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ชนิดกีฬาเปตอง เหรียญทอง 
 

กีฬาจังหวัดสุโขทัย 

1. เด็กหญิงหทัยรัตน์ ใสสด 
2. เด็กหญิง วรรณิสา สมบูรณ์ 

กีฬาจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ชนิดกีฬาเปตอง เหรียญทองแดง 
 

กีฬาจังหวัดสุโขทัย 
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1.7  ข้อมูลอาคารสถานที่   
 อาคารเรียนจ านวน 4 หลัง อาคารประกอบจ านวน 2 หลัง ส้วม ๒ หลัง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม                
สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม  สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม 
 
1.8  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 ๑)  สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท  มีประชากรประมาณ 5,0๐๐  คน   
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  หมู่บ้าน และทุ่งนา  อาชีพหลัก  คือ  ท านา ท าไร่  และเล้ียงสัตว์  
เนื่องจากมีพื้นท่ีเหมาะแก่การเกษตร  และเล้ียงสัตว์  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีท้องถิ่น
เป็นท่ีรู้จักท่ัวไป คือ  ประเพณีสงกรานต์ 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ ๙0  นับ
ถือศาสนาพุทธร้อยละ  100  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ครัวเรือนต่อปี  15,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉล่ีย       
ต่อครัวเรือน ๔  คน 
 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)  ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉนวน เพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนของนักเรียนและส่งเสริมการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของนักเรียน ความรับผิดชอบของนักเรียน นอกจากนั้นยังเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันพ่อขุนราม เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีหลากหลายกับหน่วยงานอื่นอย่างเต็มก าลัง เช่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจัดงานวันเด็ก ไป
ประกอบพิธีทางศาสนาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัด  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา:  ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

ระดับคุณภาพ       ยอดเยี่ยม     . 
1. กระบวนการพัฒนา 
         โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กโดยจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสม         
ตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกเดือน  มีการ
ตรวจสมรรถภาพทางกายภาคเรียนละ 1  ครั้ง  มีการจัดท าบัตรสุขภาพเพื่อบันทึกผลการตรวจสุขภาพของเด็กทุกคน   
จัดท าสถิติการรายงานน้ าหนัก  ส่วนสูงของเด็กภาคเรียนละ 1  ครั้ง   และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าฉนวน  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  มีระบบการส่งตัวเด็กท่ีป่วยหรือได้รับบาดเจ็บไปยัง
สถานีอนามัย  โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ฯลฯ มีกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพเด็ก  โดยจัดกิจกรรมเสริม  เช่น   
    - โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย  
    - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    - กิจกรรมทันตสุขภาพ  
    - กิจกรรมอาหารเสริมนม 
    - กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 

- กิจกรรมการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย     
 

 โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีการสอดแทรกให้เด็กสามารถคิดรวบยอด  เช่นการท า โครงงาน
อินดิเคเตอร์  โครงงานผักกาดเปล่ียนสี  คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุก ๆ สาระท่ีควรเรียนรู้  โดยมีการจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ เล่นเกม กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นต้น  ให้เด็กสามารถคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากการเรียนรู้  ให้แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย   เพื่อฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เช่น 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ 

    - กิจกรรมสร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
     - กิจกรรมเคล่ือนไหวตามจังหวะ 

- กิจกรรมกลางแจ้ง 
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     โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีการการ
สอดแทรกให้เด็กได้ท ากิจกรรมผ่านการเล่น และท างานร่วมกับเพื่อน ๆ ในทุก ๆ สาระท่ีควรเรียนรู้  เพื่อให้มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยมีการมอบหมายให้เด็กได้รับผิดชอบรักษาความสะอาดบริเวณห้องเรียนและ 
โรงเรียนตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมให้เด็กได้วาดภาพระบายสี  และศิลปะประดิษฐ์   เช่น 
 -  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเด็กปฐมวัย 
        -  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ภายในช้ันเรียน 
       -  กิจกรรมการท างานกลุ่ม 
       -  กิจกรรมวันส าคัญ 
 -  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

 

โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กในทุก ๆ สาระท่ีควรเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรม 
ให้เด็กได้ เล่นเกม  กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นต้น  ให้เด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ – เล็ก  ใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 มีทักษะในการส่ือสาร  ในการสังเกตและส ารวจในเรื่องมิติ สัมพันธ์  
จ านวน  ปริมาณ  น้ าหนัก  การกะประมาณ  และการเช่ือมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรม
และโครงการเพื่อพัฒนาเด็ก  เช่น       
        -  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัย 
     -  กิจกรรมการจัดประสบการณ์ภายในช้ันเรียน         
      -  กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
      -  กิจกรรมการเล่านิทาน 
      -  กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
           

2. ผลการพัฒนา 
2.1 ผลการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กจ านวน 48 คน มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ท่ีกรมอนามัยก าหนด มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ท่ีกรมอนามัยก าหนด  ร้อยละ 93.75 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย ร้อยละ 95.83 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ  ร้อยละ 100 และ หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ร้อยละ 100 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัย
ท่ีดี สามารถรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ล้างมือได้ถูกวิธีทุกครั้ง นอนหลับได้ต่อเนื่อง
เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง สามารถร่วมออกก าลังกายกับกิจกรรมท่ีจัดให้ได้ทุกครั้ง ดูแลและระมัดระวังตนเอง
ในขณะเล่นเครื่องเล่นสนามและของเล่นทุกครั้ง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์แต่ละช่วงวัย สามารถ
เคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี และใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน  โดยมีผลการ
ประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน มาตรฐานท่ี 1 อยู่ในระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 100  

 
 
 
 
 
  

22 

 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)   -  โรงเรียนบา้นหนองบัว(จิตฯ) ปีการศึกษา 2562 
 

2.2 ผลการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
        เด็กจ านวน 48 คน มีความร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ร้อยละ 100 มีความมั่นใจ

และกล้าแสดงออก ร้อยละ 81.25 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ 100                   
ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ ร้อยละ 97.92 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กๆ         
ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมเข้าจังหวะ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) ร้อยละ100                     
มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

จากกิจกรรมโครงงานเด็กสามารถตอบค าถาม  และสามารถคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีครู
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้  และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย จากการสังเกตผลงาน
ด้านศิลปะ วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ ามัน พบว่าเด็กมีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี 
 
2.3 ผลการพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) ทุกคน ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จัก
การประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น  มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมเด็กปฐมวัยและกิจกรรมวันส าคัญ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมได้อย่างเหมาะสม  

เด็กสามารถท าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนร่วมกับเพื่อน ๆได้  เด็กส่วนหนึ่ง          
มีความสนใจและกระตือรือร้นในการท างาน  สามารถท างานจนส าเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
สามารถเล่นและท า กิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อน ๆ ได้  โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมผ่านการเล่น  และท างานร่วมกับเพื่อน ๆ  ในทุก ๆ สาระท่ีควรเรียนรู้เพิ่มข้ึน เพื่อให้เด็กได้แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต อย่างชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ)            
มีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ100 

 
2.4 ผลการพัฒนาด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองบวั(จิตฯ) ทุกคน สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ  และรักการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ 
66.66  มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ร้อยละ 100 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 85.42  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 91.66 เด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย พยายามค้นหาค าตอบ 
อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัย
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ภายในช้ันเรียน 
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ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
 - รายงาน  สรุป  โครงการ/กิจกรรม 
 - นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองร้อยละ 79   
 - นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ร้อยละ 79  
 - นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมร้อยละ 79   

- นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 79   
 
3.  จุดเด่น    
     เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์
แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวันอย่างดี 
 
4.  จุดที่ควรพัฒนา   

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก

ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
5.  แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย  
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กปฐมวัย 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเด็กปฐมวัย 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ     . 
1. กระบวนการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)ได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษา
ระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของ
เด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียนรู้ และได้จัดหาครูให้ครบทุกช้ัน โดยการจ้างครูปฐมวัยท่ีเกษียณไปแล้วเข้ามาสอนด้วย
งบประมาณของโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาครูด้วยการส่งเสริมให้ครู บุคลากรเข้าอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย              
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนดให้ครูทุกคนได้วิเคราะห์ศักยภาพเด็ก ศึกษาเด็ก
เป็นรายบุคคล  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ท้ัง จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้              
อย่างปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของเด็ก ส่งเสริมและเน้นย่ าให้ครูส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
        -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

-  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในเด็กปฐมวัย 
        -  การพัฒนาบุคลากร 
       -  การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
2. ผลการพัฒนา 
 ครูได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุม  และใช้ส่ือการสอนได้เหมาะสมกับเด็ก  สามารถจัดกิจกรรม        
ท่ีสนองความสนใจของเด็กได้ดี  การเรียนการสอนแบบบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- การพัฒนาครูปฐมวัย ท้ังการศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองจากรายงานโครงการ  การประชุม           

การอบรมสัมมนา  การเป็นวิทยากร  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอาคารเรียนปฐมวัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
- มีมุมส่ือการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ 
- ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ การยอมรับของชุมชน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์    
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ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก ่
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 79 
 2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 79 
 4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 79 
 5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 79 
 6. ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 79 
 
3.  จุดเด่น  

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน           

การจัดประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 
4.  จุดที่ควรพัฒนา  

- จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

   - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 
5. แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

- โครงการส่งเสริมให้ครูปฐมวัยปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
- โครงการส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ      . 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  โดยการศึกษาข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคลและเด็กให้เต็มตามศักยภาพมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปะ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านดนตรี เช่น การแสดง ในโอกาสต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ด้านกีฬา/นันทนาการ   เช่น  กีฬาสี(อนุบาล)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย   
 
2. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้มีการออกเย่ียมบ้านเด็ก  และศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  
พบว่า  นักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการเรียนรู้  เนื่องจากฐานะทางครอบครัวไม่ดีส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส่งเสริม
ช่วยเหลือจากผู้ปกครอง อย่างสม่ าเสมอ 

- การจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครอบคลุมท้ัง 4  ด้าน 
- มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
- มีมุมส่ือการเรียนรู้  ของเล่น  และจัดประสบการณ์ 
- มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และภายนอก  อาคารปฐมวัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
- จัดมุมส่ือการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีการส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธี ผู้ปกครองคณะกรรมการ

สถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ 
- มีการน าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก ่

 1. การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 79 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 79 
3. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก คิดเป็นร้อยละ 79 
4. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์คิดเป็นร้อยละ 79 
 

3.  จุดเด่น  
    -  เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
    -  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
    -  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้     
    -  ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
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4.  จุดที่ควรพัฒนา 
    -  จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
    -  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
    -  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
5.  แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

-  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้       
-  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
-  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

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

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 
ระดับคุณภาพ   ดี .   
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย           
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร              
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ ท้ัง แบบลงมือปฏิบัติจริง          
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนา ให้ผู้เรียนทุกคน
อ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูในสายช้ันเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
แบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) ได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน และรู้เท่าทันส่ือและส่ิงไม่พึงประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝ่ัง
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 12 ประการ ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรม การพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบ            
การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ           
มีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น ตลาดนัดวิชาการ  กิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
เป็นต้น 
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ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
    1.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
    2.  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
    3.  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
    4.  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
    5.  กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ในวิชาท่ีสอน 

 6.  กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน 
    7.  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    8.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
    9.  กิจกรรมกลุ่มพิทักษ์ดูแลรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน 
    10.  กิจกรรมวันส าคัญ 
    11.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
    12.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย   
    13.  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
    14. กิจกรรมธนาคารขยะ 
    1๕. กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 
    1๖. กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา 

17. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2. ผลการพัฒนา 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด ไม่มีนักเรียนติด  0  /  ร /  มส. นักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาท่ีก าหนด  ผู้เรียนสามารถอ่านออก
และอ่านคล่อง ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนก 
แยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว           ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการ
ออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ยอมรับ ในกฎกติกาของกลุ่ม 
ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
และระหว่างวัย  

 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
ผู้เรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง          มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย  
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม 
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4.  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ  O-NET) โดยการร่วมมือกับ               

ทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานด้านคุณธรรม 

 
5. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  

-  โครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
-  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ     ดี       . 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา          เพื่อ
วางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก ่

   1.  การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
   2.  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
   3.  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
   4.  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
   5.  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   6.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
   7.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
        ของสถานศึกษา 
   8.  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / ผู้ปกครอง 
   9.  ส่งเสริมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร  และการจัดการศึกษา   
   10. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ในการจัดการเรียนการสอน 
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2.  ผลการพัฒนา 
1. โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้อง

กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการ ของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2. โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

3. โรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย การประชุมกลุ่มเพื่อให้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครู ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ มีความเข้มแข็ง         

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

5. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
-  โครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
-  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ      ดี           .         
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุม
ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน          
โดยทุกระดับช้ันจัดหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วย           
การเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  และ 
น าผลของงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก ่

    1.  กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
    2.  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   
    3.  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
    
2. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครู การจัดการเรียน การสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดี 

ครูมีความรู้ ทักษะมีความมุ่งมั่นต้ังใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับ               
จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร 
ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน พัฒนางานแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการสอน
เสริมความรู้ให้ผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบจุดเน้นจากสพฐ. เพื่อวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการ
สอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  จุดเด่น 
1. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน  พร้อมท้ังให้ค าแนะน าท่ีครู

สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 
4.  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
5. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  

-  โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น               
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
 
ระดบัปฐมวัย 
 
 

1) จุดเดน่ 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
     เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์
แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวันอย่างดี 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
- การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้     
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
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2)  จุดควรพฒันา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 

ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

    - จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
    - ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
    - จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

- ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 

   ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  - จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
  - พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 
3) แผนพัฒนาเพื่อให้ไดม้าตรฐานทีสู่งข้ึน 

1. สถานศึกษาต้องส่งเสริม พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านให้เหมาะสมตามวัย  ควรส่งเสริมด้าน
ทักษะภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านทักษะภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ควรจัดกิจกรรมในโครงการให้หลากหลาย   

2.  สถานศึกษาควรขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลก ากับ ตรวจสอบ พฤติกรรมของเด็กให้แสดง
พฤติกรรมได้เหมาะสมตามวัย  

3.  สถานศึกษาต้องพัฒนาด้านบุคลากรโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน มองเห็นความส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา       
มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กและการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.  สถานศึกษาควรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความสะอาดท้ังส่วนตัวและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการประหยัด 
การรักษาทรัพย์สินส่วนรวม รับผิดชอบสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัยในตนเอง และมีมารยาทไทยให้มากขึ้น              
มอบรางวัลชมเชยการกระท าความดีในแต่ละด้าน 
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ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 
 

1) จุดเดน่ 
ด้านคุณภาพของนักเรียน 
         ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
ผู้เรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย การประชุมกลุ่มเพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครู ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเปน็ส าคญั 
1. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน พร้อมท้ังให้ค าแนะน าท่ีครูสามารถ

พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)   -  โรงเรียนบา้นหนองบัว(จิตฯ) ปีการศึกษา 2562 
 

 
2) จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของนักเรียน 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ  O-NET) โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมนักเรียนจัดท าโครงงานด้านคุณธรรม 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเปน็ส าคญั 
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
3)  แนวพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูข้ึน 

1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ Reading Test : RT  ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1  และ National Test : NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ (Ordinary National Educational Test) :                
O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2563 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2562 
โดยใช้เกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณา คือ คะแนนเฉล่ียต่ ากว่าระดับประเทศ ตามล าดับดังนี้ 
 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1. วิชาวิทยาศาสตร์ 
2. วิชาคณิตศาสตร์ 
3. วิชาภาษาอังกฤษ 
4. วิชาภาษาไทย 

1. วิชาคณิตศาสตร์ 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ 
3. วิชาภาษาอังกฤษ 
4. วิชาภาษาไทย 

 

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
 
 

1.1 จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีก าหนดวิเคราะห์ผล            
การทดสอบ RT /  NT / O-NET 

1.2 แจ้งครูผู้รับผิดชอบตามกลุ่มสาระ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว   
ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ 

1.3 จัดกิจกรรม ติวข้อสอบ ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในช้ัน หรือก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
1.4 ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนรวบรวมข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. ย้อนหลัง 3 ปี และ

น าแนวข้อสอบ RT /  NT / O-NET ของ กลุ่มเครือข่าย สพป. ไปใช้ ติวข้อสอบ ในช้ันเรียนให้
นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การระบาย
ค าตอบ ) 
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1.5 ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน 
(ก าหนดวันท่ี กิจกรรมท่ีต้องท า)  

1.6 ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ Pre  RT  และ Pre O-NET ไปใช้ในช้ันเรียน ติดตามผล              
การท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไข
ปัญหาต่าง  ๆได้ทันเวลา 

1.7 จัดกิจกรรมติวข้อสอบให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง 
1.8 ติวสอบ RT /  NT / O-NET นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 , 3 , 6 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 3                  

ในวันเสาร-์อาทิตย ์
1.9 จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่าง ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย                 

ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ  
1.10 ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ RT /  NT / O-NET ทุกสัปดาห ์
1.11 โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในแต่ละวิชา 

   
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ้น 
3. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย 

ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
4. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผล            

การน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
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สรุปผลภาพรวมการประเมินมาตรฐานการศกึษา 
 
 ระดบัปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษา:  ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 
 ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน             
                  เป็นส าคัญ 

ดี 
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ภาคผนวก 
 

   ประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว (จิตพินิจประชาสรรค์) เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดบัปฐมวัย และระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  ค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

  ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

  รำงวัลควำมส ำเร็จ  สถำนศึกษำ/ผู้บริหำร/ครู/นักเรียน 
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รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บรหิาร/ครู/นักเรยีน 

 

 เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “กิจกรรมการประกวดสวดมนต์
แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑ – ๓” 
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 เกียรติบัตรนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปล 
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑ – ๓” 
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 ได้รับเกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “การแช่งขันกีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง” 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จังหวัดสุโขทัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 

เรื่อง ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา              
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายให้ปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน                           
และการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระบบ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕                  
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง               
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท              
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ในการประชุม ครั้งท่ี ๑ เพื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม             
พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                         
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
การส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
( นายจักรกฤษณ์  ใจทิม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง               
                  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายให้ปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ                   
การประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระบบ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป                  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาช้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และโรงเรียนบ้านหนองบัว
(จิตพินิจประชาสรรค์) ไ ด้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา                             
ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพในสถานศึกษา เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
( นายจักรกฤษณ์  ใจทิม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)   -  โรงเรียนบา้นหนองบัว(จิตฯ) ปีการศึกษา 2562 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับ    ดี    .    
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 
 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ    ดี    . 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น  
 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ   
๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์  
 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ    ดี    . 

๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัข้ันพืน้ฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ    ดี    .    
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ    ดี    . 
๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเดน็การพิจารณา 

๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ร้อยละ ๗๙ ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับ    ดี    . 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 
๓. การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีข้ึนไป 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชองเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

............................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)                 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด้วยมติเป็น               
เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 
 

ลงช่ือ 
               (นายนรินทร์ จิตรพินิจ) 

                ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                           โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 

 
 
 

ลงช่ือ 
             (นายจักรกฤษณ์  ใจทิม) 

             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ) 
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