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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

ค าน า 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีการศกึษา 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาระนอง ฉบบันี้  จดัท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา  พ .ศ. 
2561 ขอ้ 3 ระบุใหส้ถานศกึษาจดัส่งรายงานผลการประเมนิตนเองใหแ้ก่หน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วยงาน ที่
ก ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาในระดบัปฐมวยั3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจดั
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญัและระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจดัการกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสน
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รบัทราบ และเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมนิภายนอก  โดยส านักงาน
รบัรองมาตรฐานการศกึษาและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผูป้กครอง นักเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มส่ีวนร่วมในการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีการศกึษา 2562 ฉบบันี้ คณะ
ผู้จดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสารรายงานฉบบันี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนบา้นทุ่งหงาว ในปีการศกึษา 2563  ต่อไป 
 
 
 
       (นายทศันัย   ลฬีหพงศ์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรยีนบา้นทุ่งหงาว 
       10 พฤษภาคม 2563 
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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาตดิา้นความสามารถขัน้พืน้ฐาน (NT) ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2562  
รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน ( O–NET) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6    ปีการศกึษา 2562  
รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน ( O–NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3     
ปีการศกึษา 2562  
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 โรงเรยีนบา้นทุ่งหงาว ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระนอง ไดด้ าเนินงานดา้นการสร้าง        
ความเข้มแข็งระบบประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2561 ดงันี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและสอดคล้องกบัมาตรฐานชาตแิละมาตรฐาน
การศกึษาของต้นสงักดั สภาพบรบิท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมส่ีวนร่วม 
 2. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาและแผนปฏบิตักิารประจ าปีให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 3. ปฏบิตังิานโครงการและกจิกรรมต่างๆตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 4. จดัใหม้กีารประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ตดิตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 5. จดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง น ามาพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา/ส่งหน่วยงานต้นสงักดั 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

 ระดบัปฐมวยั 
 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ยอดเย่ียม 
 2. หลกัฐานสนับสนุน 
  2.1 คณุภาพเดก็ 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มกีระบวนการพฒันาเด็กที่หลากหลายตามหลกัสูตรสถานศกึษา
ดา้นกระบวนการจดัการบรหิารและการจดัการหลกัสูตรโรงเรยีนบ้านทุ่งหงาวมหีลกัสูตรปฐมวยัทีย่ดืหยุ่นและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศกึษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ทีก่่อให้เกดิการเตรยีมความพรอ้มเน้นการ
เรยีนรูผ่้านการเล่นและการลงมอืปฏิบตัิด้วยตนเองสอดคล้องกบัวิถชีวีิตของครอบครวัชุมชนและท้องถิ่นจาก
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตาม
พุทธศกัราช 2560 และแผนการจดัประสบการณ์ที่เน้นพฒันาการทุกด้านเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั สอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรม ส่งผลใหเ้ดก็ 
 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี เด็กมีน ้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตวัไดด้ ีใชก้ลา้มเนื้อเลก็ไดส้มัพนัธ์กนั และดูแลความปลอดภยัของตนเอง
ได ้โดยโรงเรยีนจดัใหเ้ดก็ไดร้บัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ สะอาด ถูกสุขลกัษณะ ปรมิาณเหมาะสมตามวยั 
ใหเ้ดก็ดื่มนมเป็นประจ าทุกวนัอย่างสม ่าเสมอ มเีครื่องเล่นสนามส าหรบัออกก าลงั มกีฎ กตกิาขอ้ตกลงในการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภยั หลีกเลี่ยงจากอนัตราย มกีารให้ความรู้แก่เดก็เกี่ยวกบัโรคติดต่อ หลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโลกและอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวนั มกีารรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และได้รบัความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหงาว ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามยัของเด็ก มีการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันสม ่าเสมอ 
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 พฒันาการด้านสงัคมช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมมวีินัยในตนเอง มสีมัมาคารวะกบั
ผู้ใหญ่ มมีารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทกัทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั สามารถรบัประทาน
อาหารด้วยตนเองและมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร รู้จกัดูแลรกัษาความสะอาด ทัง้ภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รบัผดิชอบ รู้จกัช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียนรู้จักการ
ประหยดัพอเพยีง ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได ้ โดยการใชก้จิกรรมกลุ่มในการจดัประสบการณ์ การเรยีนรู ้รูจ้กั
เก็บของเล่นสิง่ของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกัประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริม
กจิกรรมการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยยอมรบัหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคดิ พฤตกิรรม 
พืน้ฐานครอบครวั เชื้อชาต ิศาสนา วฒันธรรม 
 พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมคีวามซื่อสตัย์สุจริต ไม่เอาสิง่ของของผู้อื่นมาเป็น
ของตน    
มคีวามอดทนมคีวามมัน่ใจ กลา้พูด กลา้แสดงออก ยิม้แยม้แจ่มใส มกีารจดักจิกรรมทางดา้นศลิปะ ดนตร ีให้
นักเรยีนไดว้าดภาพ ระบายส ีเพื่อสรา้งจนิตนาการและมอีารมณ์ผ่องใสควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมตามวัย ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
และโครงการส่งเสรมิศลิปะ ดนตร ีกฬีาและการเคลื่อนไหว ใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกตามศกัยภาพของตนโรงเรียน
ไดส่้งเสรมิใหเ้ดก็มส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรมทัง้ภายในและภายนอกร่วมกบัชุมชนบา้นทุ่งหงาว 
 พฒันาการด้านสติปัญญาสื่อสารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้ โดยการเขา้ร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบตัิการทดลอง การสงัเกต ความคิด
สรา้งสรรค ์รูจ้กัแก้ปัญหา มกีารจดักจิกรรมโครงงานเพื่อการเรยีนรู ้ โดยส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามสนใจเรยีนรู้สิง่
ต่างๆ รอบตวั กลา้ซกัถามเพื่อคน้หาค าตอบ มกีารส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้ดก็เข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขนัทักษะ
ทางวิชาการในระดบัต่างๆมกีารสรา้งสรรคผ์ลงานด้านศลิปะโดยการวาดภาพระบายส ีป้ันดินน ้ามนั การตดั 
ฉีก ตดั ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานดว้ยภาษาที่เหมาะสมตามวยั จดักิจกรรมการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน
เพื่อใหเ้ดก็ไดป้ฏสิมัพนัธ์กบับุคคลภายนอก เรยีนรูน้อกสถานทีต่ามโครงการทศันะศกึษาหนูน้อยเรยีนรู้สู่โลก
กว้าง สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องใหผู้้อื่นเข้าใจตัง้ค าถามในสิง่ที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมี
ความสามารถในการคดิรวบยอดการคดิแก้ปัญหาและสามารถตดัสนิใจเรื่องง่ายๆได้ 
 2.2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
  การจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ไดม้กีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์
และ   พนัธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มอีงค์ประกอบที่ส าคญัเพื่อที่จะขบัเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวยัตามโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและโครงการนิเทศภายใน ได้แก่การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษาปฐมวยั พ.ศ.2561 ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิน่ และครอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น จดัครู
ที่เหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ คือ มคีรูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัยที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเนื่องตามโครงการ
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พฒันาการบริหารงานบุคลากร ซึ่งส่งผลให้ครูปฐมวยัมคีวามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลกัสูตรสถานศกึษาปฐมวยัมทีกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมนิพฒันาการเดก็เป็นรายบุคคล มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจดักจิกรรมทกัษะการสงัเกต และการปฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัเดก็และผูป้กครอง มี
การจดัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรยีนที่ค านึงถึงความปลอดภยัของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกดิ
การเรียนรูท้ัง้แบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนมกีารเสริมสรา้งความตระหนักรบัรูแ้ละความเขา้ใจการจดั
การศึกษาปฐมวัยโดยให้ผู้มส่ีวนร่วมทุกฝ่ายได้มบีทบาทในการมส่ีวนร่วมการจัดการศึกษาโดยให้มีการ
ประสานความร่วมมอืเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพตามโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในสถานศกึษาและ
โครงการสมัพนัธ์ชุมชน โดยจดัสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการพฒันา เด็ก ทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม สติปัญญา คือ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการเพื่อการจดัการเรียนรู้ เช่น จดัให้
เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ โดยสถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ และการพฒันาครูจดัใหม้อุีปกรณ์ของเล่น ของใช ้
เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพยีงกบัเด็กโดยจดัให้เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีมุม
หนังสอืที่จ าเป็นต่อพฒันาการของเด็กให้เพยีงพอและเหมาะสมกบัวยัมเีครื่องเล่นสนามเครื่องเล่นทราย ที่
เหมาะสมปลอดภยัห้องน ้าห้องส้วมพร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็กตามโครงการพฒันาระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ  
 2.3 การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มุ่งเน้นความส าคัญของการ
พฒันาการในทุกๆด้านทัง้ทางด้านร่างกายอารมณ์จติใจสงัคม และสตปัิญญามคีวามรูคุ้ณธรรมจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อสามารถอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขภายใต้ค าว่าเก่งดีมสุีข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียน
ผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง และปฏิบัติอย่างมีความสุข เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทัง้
ทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยดืหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
หลักสูตรปฐมวัย ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีค่รอบคลุมพฒันาการในทุก ๆ ดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั ดงันี้ ดา้นร่างกาย พฒันาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย เดก็เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจนิตนาการเพื่อใหร้่างกายทุกส่วนทัง้กล้ามเนื้อมดั
ใหญ่มดัเล็กให้ท างานอย่างมปีระสทิธิภาพ และท างานประสานสมัพนัธ์กนัอย่างด ีด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมี
พฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สกึได้อย่างเหมาะสมรูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ รูจ้กัการรอคอย กลา้แสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมคีวามรบัผดิชอบ ด้านสงัคมเด็กช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัได้มวีินัยในตนเอง 
เล่นร่วมกบัผูอ้ื่นได ้มสีมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ดา้นสตปัิญญามคีวามคดิรวบยอด รูจ้กัการแก้ปัญหา สื่อสารและมี
ทกัษะความคิดพืน้ฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวยั จดัประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้เดก็
ไดป้ระสบการณ์โดยตรง จากการเรยีนผ่านการเล่นโดยลงมอืปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเองและการเรยีนรูร้ายกลุ่มเพื่อ
ก่อให้เกิดความมนี ้าใจความสามคัคีการแบ่งปันและการรอคอยเพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จดับรรยากาศในชัน้เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนชัน้เรียนมบีรรยากาศเต็มไปด้วยความ
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อบอุ่นความเห็นอกเห็นใจมคีวามเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกนัและกนัซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นใหผู้้เรยีนรกั
การอยู่ร่วมกนัในชัน้เรียนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมบีรรยากาศแจ่มใส
กว้างขวางพอเหมาะมีพื้นที่ส าหรับแสดงผลงานเด็ก มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใสและมสีื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอน การประเมนิพฒันาการ
ของเด็กปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้และการจดักิจวตัรประจ าวนัด้วยเครื่องมอืและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสงัเกตการสอบถามการส ารวจและการวเิคราะหผ์ลพฒันาการของเดก็โดยใหผู้ป้กครองมี
ส่วนร่วมเพื่อไดน้ าผลการประเมนิไปพฒันาศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ในชัน้
เรยีนเพื่อพฒันาครูอย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคล้องกบั
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัมกีารประเมนิผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทัง้รายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสงักดัอย่างต่อเนื่องตามโครงการ กฬีาสโีรงเรยีนบา้นทุ่งหงาว โครงการพฒันาศกัยภาพทางการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยโครงการทัศนะศึกษาหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สถานศกึษา โครงการนิเทศภายใน 
  
 
3. แผนพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานทีสู่งขึน้ : ยอดเยีย่ม 
  3.1 ดา้นคุณภาพเดก็ 
   โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายตามหลักสูตร
สถานศึกษาและแผนการจดัประสบการณ์มุ่งพฒันาเด็กให้มสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬาและการเคลื่อนไหว มีความมัน่ใจในตนเองตลอดจนกล้าแสดงออกเหมาะสมกับพัฒนาการและมี
พฒันาการทีด่ทุีกดา้นตามโครงการส่งเสรมิสุนทรยีภาพด้านศลิปะดนตรนีาฏศลิป์แก่เดก็ปฐมวยั โครงการหนู
น้อยวยัใสรกัและใส่ใจสุขภาพ โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง (กิจกรรมมอื
น้อยออมทรพัย)์โครงการหนูน้อยปฐมวยัก้าวไกลสู่ความเป็นเลศิ 
  3.2 ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 การจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ไดม้กีารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์และ
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชดัเจนเพื่อที่จะขบัเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยมีการจัดระบบประกนั
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  บุคลากรทางการศกึษาไดเ้ข้ารบัการอบรมพฒันาตนเองสู่มาตรฐานวชิาชีพ
เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ตลอดจนสถานศึกษาอ านวยความสะดวกให้บริการสื่อและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์และ
พฒันาครู มกีารจดัภูมทิศัน์และสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหน่้าอยู่น่ามองและเป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บันักเรียน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อเร่งรดัคุณภาพ
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ทางการศึกษาให้เกดิขึน้โดยเรว็ตามโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาโครงการนิเทศ
ภายในโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในสถานศกึษา  
  3.3 การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
  การจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนบา้นทุ่งหงาว มุ่งเน้นความส าคญัของการพฒันาการใน
ทุกๆด้านทัง้ทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคม และสติปัญญามคีวามรูคุ้ณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชวีติ ซึ่งเป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญัตามแผนการจดัประสบการณ์ใน
รูปแบบบูรณาการการเรยีนรู ้แบบเรยีนผ่านเล่น เพื่อสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างเป็นสุขภายใต้ค าว่าเก่งดี
มสุีข ครูผู้สอนระดบัปฐมวยัจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวมีความมัน่ใจในตนเองตลอดจนกล้าแสดงออก
เหมาะสมตลอดจน มพีฒันาการที่ดทุีกด้านมกีารจดัภูมทิศัน์และสิง่แวดล้อมภายในโรงเรยีนให้น่าอยู่น่ามอง
และเป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้กบัเดก็เพื่อช่วยให้การเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพสูงขึน้ตามโครงการหนูน้อยวยัใส
รกัและใส่ใจสุขภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง  (กิจกรรมมอืน้อยออม
ทรพัย)์ โครงการหนูน้อยปฐมวยัก้าวไกลสู่ความเป็นเลศิเด็กปฐมวยั โครงการพฒันาศกัยภาพทางการเรียนรู้ 
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในโรงเรยีน โครงการนิเทศภายใน 
 ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 1. มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา : ดเีลศิ 
 2. หลกัฐานสนับสนุน 
  2.1 คุณภาพผูเ้รยีน 
  โรงเรยีนบา้นทุ่งหงาว ไดจ้ดักจิกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียนใหค้รอบคลุมพฒันาการรอบด้าน 
ทัง้ดา้นความรู ้คุณธรรม และมทีกัษะชวีติทีด่ใีนการอยู่ในสงัคม ดงันี้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เน้นให้
ผู้เรียนมทีกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มกีระบวนการพฒันาผู้เรียนดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย  ครูจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชี
วดัของหลกัสูตร มกีารออกแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผู้เรยีน โดยมกีารจดัการเรยีนรูท้ัง้รูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมอืปฏิบตัิจริง แบบร่วมมอืกนัเรียนรู ้แบบใช้กระบวนการคดิ กระบวนการใชปั้ญหาเป็น
หลกั และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นส าคญัที่สุด โดยมุ่งพฒันาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านและเขียนได้
ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 พฒันาครูทุกคนใหม้คีวามสามารถในการน าเทคโนโลย ี เทคนิควธิกีารสอน
ให้ตรงตมศกัยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน มแีหล่งเรียนรู้และแหล่งสบืคน้
ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูมกีารก าหนดแผนการจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมนิผลแบบบูรณาการ ครู
เน้นการใชค้ าถามเพื่อพฒันาทกัษะการคดิของผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนไดล้งมอืปฏิบตัจิรงิตัง้แต่การวางแผน การ
แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบ การลงมอืท าตามขัน้ตอน ที่ก าหนดไว้ การปรบัปรุงพฒันางานผ่านกระบวนการ
ประเมนิร่วมกนัระหว่างครู นักเรยีน ชุมชนและผูเ้กี่ยวขอ้ง และมกีารใหข้อ้มูลผลการประเมนิยอ้นกลบัน าไปสู่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจดักลุ่มนักเรียนที่มศีกัยภาพใกล้เคียงกนัเป็น 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มที่ยงัมี
ปัญหาต้องช่วยเหลือเร่งด่วน  กลุ่มทีต้่องพฒันาใหม้พีฒันาการเรียนรูสู้งขึน้ และกลุ่มทีม่คีวามสามารถในการ
เรยีนรูร้ะดบัสูง โดยใชก้จิกรรมทีม่คีวามยากง่ายแตกต่างกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพการเรียนรู้
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ของตนเองการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสูตร มคีวามเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตญัญูกตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ โดยจดัใหม้โีครงการค่ายวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโครงการ
พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ๘  กลุ่มสาระโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง โครงการส่งเสรมิสุขภาพ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเน้นใหผู้เ้รยีนท างาน
เป็นกลุ่ม รูจ้กัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ มคีุณลกัษณะทีด่ใีนการท างาน เคารพในสทิธขิองคนอื่น มคีวามเป็น
ประชาธปิไตย ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
 2.2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  มโีครงการพฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษา โดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศกึษาที่ผ่านมา โดยการศกึษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมนิการจดัการศกึษาตามนโยบายการปฏริูปการศกึษา และจดัประชุมระดมความคดิเหน็ 
จากบุคลากรในสถานศกึษาเพื่อวางแผนร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย ปรบัวสิยัทศัน์ ก าหนดพนัธกจิ กลยุทธ์ ใน
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มกีารปรบัแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏบิตักิารประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบายการปฏริูปการศกึษา 
มคี าสัง่แต่งตัง้ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน หวัหน้ากลุ่มงาน หวัหน้าแผนก หวัหน้าระดบั และหวัหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบตัิงานอย่างมปีระสทิธิภาพและตรงกบัหน้าที่ ที่รบัผดิชอบ  
พร้อมทัง้จดัหาทรพัยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผู้้รบัผดิชอบ ด าเนินการพฒันาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มกีารด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงานโดยมโีดยการส ารวจความพงึพอใจผลการบรหิารจดัการศกึษาของสถานศกึษาโดยผู้ที่
มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ นักเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และประสทิธิผลในการบริหารจดัการศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการสมัพนัธ์ชุมชน โครงการนิเทศภายใน  โครงการพฒันาการบรหิารงานบุคลากร โครงการพฒันาแหล่ง
เรยีนรูใ้นสถานศกึษา โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
 2.3 การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญัโดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลกัสูตรมกีารประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศกึษา พฒันาสู่ประชาคมอาเซยีนและมาตรฐานสากล มกีารบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย 
แต่ละระดบัชัน้จดัท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพยีง ปรบัโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สดัส่วน
คะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ทีส่อดคล้องกบัหน่วยการเรยีนรู ้ มกีารวเิคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล โดยน าขอ้มูลและผลจากการวิเคราะหม์าออกแบบการเรยีนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการ
เรยีนรูท้ีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใชส้ื่อเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัไปยงัผูเ้รยีนรวมทัง้ให้ค าแนะน า ค าปรกึษาแก่นักเรยีนเป็นรายบุคคลดว้ยความเสมอภาคส่งเสริมให้
ครูใช้ผลจากการประเมนิผู้เรียนมาท างานวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรบัผดิชอบ มกีารจดั
บุคลากรปฏิบตัิหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจดัการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับ
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อย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรยีนทุกคนมส่ีวน
ร่วม ได้ลงมอืปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จดัการเรียนการสอนที่เน้นทกัษะการคิด เช่น จดัการ
เรยีนรูด้ว้ยโครงงาน ครูมกีารมอบหมายหน้าทีใ่หน้ักเรยีนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานทีต่่าง ๆ ทัง้
ภายในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน ครูใชส้ื่อการเรยีนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมปัิญญาทอ้งถิน่ มี
การประเมนิคุณภาพและประสทิธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ้ครูทุกคนท างานวิจยัในชัน้เรยีนปีการศกึษาละ 1 
เรื่อง มโีครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อน าความรูแ้ละ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอนและพฒันาตนเองอยู่เสมอ  มสีวสัดกิารบ ารุงขวญัและก าลงัใจ
ให้แก่ครู ตามโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการสมัพนัธ์ชุมชน โครงการ
นิเทศภายใน  โครงการพฒันาการบริหารงานบุคลากร โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา โครงการ
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
 3. แผนพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานทีสู่งขึน้ : ยอดเยีย่ม 
  3.1 คุณภาพผูเ้รยีน 
  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวได้จดักจิกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียนให้ครอบคลุมพฒันาการรอบ
ด้าน มสุีขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมทีกัษะชวีิตที่ดีในการอยู่ในสงัคม มคีวามเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เหน็แก่ตวั รูคุ้ณค่าและอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีในท้องถิน่ มคีวามรูเ้พิม่เตมิในและนอก
ห้องเรียนทัง้ดา้นวิชาการและอาชพี เกิดทกัษะในการคิด ค้นคว้าและสร้างสรรคผ์ลงาน มศีกัยภาพดา้น ICT 
ผ่านการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรียนที่หลากหลายตามโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน โครงการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการส่งเสรมิสุขภาพ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  3.2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มกีารพฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการศึกษา โดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจดัการศึกษาที่ผ่ านมาให้โรงเรียนมีการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบช่วยใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพสูงขึน้บุคลากรไดเ้ขา้รบัการอบรมพฒันาตนเอง
สู่มาตรฐานวชิาชพีมแีนวทางในการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธิภาพตลอดจนสถานศึกษาอ านวยความสะดวก
ให้บริการสื่อและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์และพฒันาครูอีกทัง้จดัภูมทิศัน์และสิง่แวดล้อม
ภายในโรงเรยีนใหน่้าอยู่น่ามองและเป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บันักเรยีน ตามโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โครงการสมัพนัธ์ชุมชน โครงการนิเทศภายใน โครงการพฒันาการบริหารงานบุคลากร 
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ในสถานศกึษา โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

  3.3 การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  โรงเรยีนบา้นทุ่งหงาวด าเนินการส่งเสรมิใหค้รูจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั  มกีารจดัระบบประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  บุคลากรได้เข้ารบัการอบรมพัฒนาตนเองสู่
มาตรฐานวิชาชีพท าให้บุคลากรทางการศึกษามแีนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างมปีระสทิธิภาพช่วยให้การ
เรียนการสอนมปีระสทิธิภาพสูงขึ้นมกีารปรบัปรุงห้องสมุดที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนสามารถ
สบืคน้ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก ถูกต้องและรวดเรว็ต่อการใหบ้รกิารส่งผลใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างดา้นการเรียน
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สูงขึน้อกีทัง้ชุมชนไดม้ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาและพฒันาการเรยีนการสอนของสถานศกึษาตามโครงการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการสมัพนัธ์ชุมชน โครงการนิเทศภายใน โครงการ
พัฒนาการบริหารงานบุคลากร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
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ส่วนท่ี 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

  

 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรยีนบา้นทุ่งหงาว 
 ท่ีอยู ่: เลขที ่120   หมู่ 1  ต าบลหงาว   อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง   85110 
 สงักดั:  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระนอง 
 โทรศพัท์: 077-8๒1168 โทรสาร :  -    E-Mail : bantungngao@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดบัชัน้อนุบาลปีที ่1  ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู

ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน
ราชการ 

ครู
อตัรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวม
ทัง้หมด 

จ านวน 1 ๓๓ - - 3 3 4๐ 
  

 2) วุฒกิารศกึษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต า่กว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทัง้หมด 

จ านวน - ๓0 ๑๐ - ๔๐ 
 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ วฒิุการศึกษา/วิชาเอก 

๑ นายทศันัย   ลฬีหพงศ์ ผูอ้ านวยการ ช านาญการพเิศษ ศลิปศกึษา 
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2 นางวาสนา  สามารถ ครู ช านาญการ ภาษาองักฤษ 
3  นางป่ินแก้ว  ลิม่ศลิา ครู ช านาญการ ประถมศกึษา 
4 นางเกษศริ ิ   อรยิประยูร ครู ช านาญการพเิศษ วทิยาศาสตรก์ายภาพชวีภาพ 
5 นางสาวณัฏฐ์พชิา  หนูสมตน ครู ช านาญการพเิศษ นาฏศลิป์ 
6 นางกนัยา  เครอืสนิท ครู ช านาญการ วทิยาศาสตร ์ทัว่ไป 
7 นางอมัพร  สุมณฑา ครู ช านาญการ ภาษาองักฤษ 
8 นางสุรยีา  ทพิยบ์ุญทอง ครู ช านาญการ สงัคมศกึษา 
9 นางสุมาลนิ  หาญโสดา ครู ช านาญการ ส่งเสรมิการการเกษตรและสหกรณ์ 

10 นางนิตยา  พงศ์ช ู ครู ช านาญการพเิศษ คหกรรมศาสตร ์
11 นางสาวปารชิาต ิ อ่อนค า ครู ช านาญการพเิศษ ประถมศกึษา 
12 นางสาววรุณยุพา  ชูจนัทร ์ ครู ช านาญการพเิศษ พฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

1 
ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ วฒิุการศึกษา/วิชาเอก 

13 นางสาวรุ่งทพิย ์ รุ่งอโณทยั ครู ช านาญการ ภาษาองักฤษ 
14 นางศริริตัน์  ตณัฑวานิช ครู ช านาญการ ภาษาไทย 
15 นางสาวอรอุษา  ราชยอด ครู - คณิตศาสตร์ 
16 นางสาวปรณิดา  ณ ระนอง ครู ช านาญการ คอมพวิเตอรศ์กึษา 
17 นางวรรณกร  พึง่เจรญิ ครู ช านาญการ ภาษาไทย 

18 นางสาวสุทฤศยา  สุข
ส าราญ 

ครู 
ช านาญการ

พเิศษ เคม ี

19 นายชยัยณัต์   สุขแก้ว ครู ช านาญการ พลศกึษา 
20 นางธมนพณัณ์  แก้วสกด ครู - การศกึษาปฐมวยั 
21 นางชนัญญา   นวลประโค ครู - คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
22 นายธรีะศกัดิ ์  คงเดมิ ครู - พลศกึษา 
23 นางสาวภทัรภร   สามเมอืง ครู - สงัคมศกึษา 
24 นางสาววาสนา   อุทยัแสง ครู - ประถมศกึษา 
25 นางสาวทพิยบ์ด ี  สุขส าโรง ครู - ภาษาไทย 
26 นางสาวพฒันา   ผึง่ผาย ครู - การศกึษาปฐมวยั 
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27 นางสาววรศมน  คมัภรี์
ปกรณ์ 

ครู - คณิตศาสตร์ 

28 นางจริาพรรณ   อสิโร ครู - คหกรรมศาสตร ์
28 นางสาวอจัฉะรยีา   บุญมิง่ ครู - ภาษาองักฤษ 
30 นางสาวจงกล   เจรญิผล ครูผูช้่วย  สงัคมศกึษา 
31 นายกติตพิงศ์   บา้นนบ ครูผูช้่วย  การศกึษาปฐมวยั 
32 นายจริาวุฒ ิ  สงิอุดม ครูผูช้่วย  คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์ 
33 นายวุฒพิงศ์   วนัวนิ ครูผูช้่วย  วศิวกรรมอุตสาหกรรม 
34 นางจติราภรณ์   บูรณชยั ครู - การศกึษาปฐมวยั 
๓๕ นางสาววลยัพร   อุ่มชยั ครูอตัราจา้ง  สงัคม 
๓๖ นางสาวสุวด ี  สุขแก้ว ครูอตัราจา้ง  คอมพวิเตอร์ 
๓๗ นางสาวกฤตยา   วฒันลาภ ครูอตัราจา้ง  ปฐมวยั 
๓๘ นางสาวสาลนิี  คงเดมิ ลูกจา้งโรงเรยีน  บรหิารธุรกจิ 

๓๙ นางสาวสุนี   ด ารงกจิ 
เจา้หน้าที่
ธุรการ 

 รฐัประศาสนศาสตร ์

๔๐ นายจารกึ   พลเดช วทิยากรพเิศษ  รฐัประศาสนศาสตร ์
  
  
3) สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของคร ู1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สปัดาห์) 

1. บรหิารการศกึษา 1  
2. ภาษาไทย 4 19 
3. คณิตศาสตร์ 3 24 
4. วทิยาศาสตร์ 4 19 
5. ภาษาองักฤษ 4 24 
6. สงัคมศกึษา 3 21 
7. แนะแนว - - 
8. สุขศกึษาและพลศกึษา 2 23 
9. คอมพวิเตอร์ 2 18 
10. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 5 19 
11.  ศลิปะ 1 19 
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12.  ประถมศกึษา 3 20 
13. การศกึษาปฐมวยั 4 30 

 
 
3. ข้อมูลนักเรียน 
 

  
1. จ านวนนักเรยีนโรงเรยีนบา้นทุ่งหงาวปีการศกึษา 2562 รวม ๗๑๗ คน  (ขอ้มูล  10  มถุินายน  2562) 
 

ชัน้ จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน
ชาย 

จ านวนนักเรียน
หญิง 

รวม 

อนุบาล 1 - - - - 
อนุบาล 2 3 4๔ 3๒ 7๖ 
อนุบาล 3 2 3๒ 2๘ 6๐ 

ประถมศกึษาปีที ่
1 

3 42 31 73 

ประถมศกึษาปีที ่
2 

2 45 28 73 

ประถมศกึษาปีที ่
3 

2 37 23 60 

ประถมศกึษาปีที ่
4 

2 35 33 68 

ประถมศกึษาปีที ่
5 

2 36 32 68 

ประถมศกึษาปีที ่
6 

2 35 31 66 

มธัยมศกึษาปีที ่1 2 29 32 61 
มธัยมศกึษาปีที ่2 2 23 26 49 
มธัยมศกึษาปีที ่3 2 14 35 49 

รวม 22 376 341 717 
 
2. จ านวนนักเรยีนโรงเรยีนบา้นทุ่งหงาวเปรยีบเทยีบ ปีการศกึษา  2560– 2562 (ขอ้มูลสิน้ปี

การศกึษา) 
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ระดบัชัน้ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
อนุบาล 1 - - - 
อนุบาล 2 58 54 76 
อนุบาล 3 68 63 60 

ประถมศกึษาปีที ่1 71 75 73 
ประถมศกึษาปีที ่2 64 64 7๒ 
ประถมศกึษาปีที ่3 71 65 60 
ประถมศกึษาปีที ่4 79 69 68 
ประถมศกึษาปีที ่5 75 77 6๙ 
ประถมศกึษาปีที ่6 68 75 ๗๖ 
มธัยมศกึษาปีที ่1 70 49 ๕๗ 
มธัยมศกึษาปีที ่2 67 56 4๔ 
มธัยมศกึษาปีที ่3 60 57 49 

รวม 751 704 7๐๔ 
 
 

         ทีม่า :ขอ้มูลจาก DMC 
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4. ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 

 

 ระดบัปฐมวยั 
 

 รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ผีลการประเมนิพฒันาการแต่ละดา้นในระดบั 3 ขึน้ไป 

ระดบัชัน้ 
ผลการประเมินพฒันาการนักเรียนด้าน 

ครบทัง้ 4 ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สงัคม สติปัญญา 

อ.1 (3) - - - - - 
อ.2 (4) 74 76 76 73 71 
อ.3 (10) 60 59 60 53 52 
รวม (17) 134 135 136 126 123 
ร้อยละ 98.53 99.26 94.11 92.65 90.44 

 
  
ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

 1) รอ้ยละของนักเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึน้ไป 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - 6 ปีการศกึษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สงั
คม

ศึก
ษา

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

กา
รง
าน

อา
ชีพ

ฯ 

ป.1 (73) 47 45 60 58 71 64 66 46 
ป.2 (72) 47 41 29 54 72 50 51 41 
ป.3 (59) 42 38 24 24 58 35 49 23 
ป.4 (68) 45 36 43 40 63 25 29 49 
ป.5 (69) 26 27 25 32 68 29 21 52 
ป.6 (76) 24 23 45 48 69 56 27 53 
รวม 231 210 226 256 401 259 243 264 
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ร้อยละ 55.39 50.36 54.19 61.39 96.16 62.11 58.27 63.31 
 
 
 
 
 
 
 2) รอ้ยละของนักเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึน้ไป 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วทิ
ยา
ศา

สต
ร์ 

สงั
คม

ศกึ
ษา

ฯ 

สุข
ศกึ

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศลิ
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชพี

ฯ 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

ม.1 (60) 8 6 7 11 24 9 22 13 
ม.2 (44) 6 5 18 16 30 18 11 9 
ม.3 (49) 22 8 19 26 48 13 31 11 
รวม 36 19 44 53 102 40 64 33 

ร้อยละ 23.53 12.42 28.76 34.64 66.67 26.14 41.83 21.57 
 
  
 3) รอ้ยละของนักเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละรายวชิาในระดบั 3 ขึน้ไป 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 - 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 
 

ระดบัชัน้ 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วทิ
ยา
ศา

สต
ร์ 

สงั
คม

ศกึ
ษา

ฯ 

สุข
ศกึ

ษา
แล

ะพ
ลศ

กึษ
า 

ศลิ
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชพี

ฯ 

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 
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ม.1 (57) 10 15 22 22 13 31 7 22 
ม.2 (44) 14 12 22 21 15 24 11 19 
ม.3 (49) 30 13 22 34 43 46 38 8 
รวม 54 40 66 77 71 101 56 49 

ร้อยละ 36.00 26.67 44.00 51.33 47.33 67.33 37.33 32.67 
 
 
 
 
 4) รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีน ในระดบัดขีึน้ไประดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 - 6 ปีการศกึษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 73 ๕ ๑๗ 15 36 51 69.86 
ป.2 72 0 ๕ 34 3๓ ๖๗ ๙๓.๐๖ 
ป.3 59 0 ๕ 33 21 54 91.52 
ป.4 68 ๐ 3 47 18 65 95.59 
ป.5 69 ๐ 22 38 9 47 68.16 
ป.6 76 ๐ 3 30 43 73 96.06 
รวม 417 ๕ ๕๕ 1๙๗ ๑๖๐ ๓๕๗ 8๔.๗๐ 

  
 4) รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีน ในระดบัดขีึน้ไประดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 
 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 60 1 33 20 6 26 43.33 
ม.2 44 0 26 13 5 18 40.90 
ม.3 49 0 9 30 10 40 81.63 
รวม 153 1 68 63 21 84 54.91 
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 5) รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีน ในระดบัดขีึน้ไประดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 57 2 31 19 5 24 42.11 
ม.2 44 1 24 14 5 19 43.18 
ม.3 49 2 15 23 9 32 65.31 
รวม 150 5 70 56 19 75 50.00 

 
 
 
 
 
 

 
 
6) รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีึน้ไประดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
1 - 6ปีการศกึษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 73 0 0 8 65 73 100.00 
ป.2 72 0 0 34 38 72 100.00 
ป.3 59 0 0 22 37 59 100.00 
ป.4 68 0 0 21 47 68 100.00 
ป.5 69 0 0 23 46 69 100.00 
ป.6 76 0 0 11 65 76 100.00 
รวม 417 0 0 119 298 417 100 

 
 

 7) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 60 1 20 31 8 39 65.00 
ม.2 44 0 17 17 10 27 61.36 
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ม.3 49 0 8 27 14 41 83.67 
รวม 153 1 45 75 32 107 69.93 

 
 8) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 
 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 57 2 18 30 7 37 64.91 
ม.2 44 1 16 17 10 27 61.36 
ม.3 49 2 10 25 12 37 75.51 
รวม 150 5 44 72 29 101 67.33 

 
 

  
 
 
 
9) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551ปีการศกึษา 2562 ของผูเ้รยีนในระดบัดขีึน้ไป 
 

 - ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 2 31 39 70 95.89 
2. ความสามารถในการคดิ 0 2 39 32 71 97.26 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๕ 0 23 ๔5 ๖๘ ๙๔.๔๔ 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

0 ๕ 10 ๕๘ ๖๘ ๙๔.๔๔ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

0 ๕ 20 ๔๗ ๖๗ 9๓.๐6 

รวม ๕ ๑๔ 123 ๒๒๑ 359 9๕.๐๒ 
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 - ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 ๘ 39 ๒3 ๖๔ __๘๘.๘๙ 
2. ความสามารถในการคดิ 0 _๘ 48 ๑4 ๖๔ ๘๘.๘๙ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 ๘ 53 9 ๖๔ ๘๘.๘๙ 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

0 ๘ 0 ๖๔ ๖๔ ๘๘.๘๙ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

0 ๘ 42 ๒0 ๖๔ ๘๘.๘๙ 

รวม 0 ๔0 182 1๓8 3๒0 ๘๘.๘๙ 
 
 
 - ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 ๔ 3๔ 21 5๕ ๙๑.๕๓ 
2. ความสามารถในการคดิ 0 ๔ 3๒ 23 5๕ ๙๑.๕๓ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 ๔ 4๑ 14 5๕ ๙๑.๕๓ 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

0 ๔ 1 5๓ 5๕ ๙๑.๕๓ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

0 ๔ 4๑ 14 5๕ ๙๑.๕๓ 

รวม  0  ๒0 1๔๙ 1๒๕ 2๗5 ๙๑.๕๓ 
 
 - ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

สมรรถนะส าคญั ผลการประเมิน ระดบัดี ร้อยละ 
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ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
ข้ึนไป 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - 13 25 30 55 80.88 
2. ความสามารถในการคดิ - 10 24 34 58 85.29 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 15 27 26 53 77.94 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

- 11 16 41 57 83.82 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

- ๑๐ ๓๖ ๒๒ ๕๘ ๘๕.๒๙ 

รวม - ๕๙ ๑๒๘ ๑๕๓ ๒๘๑ 8๒.๖๔ 
  
 - ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - 6 32 30 62 89.86 
2. ความสามารถในการคดิ - 25 19 25 44 63.77 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 19 23 27 50 72.46 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

- 11 23 34 57 82.61 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

- ๑๗ ๓๐ ๒๒ ๕๒ ๗๕.๓๖ 

รวม - ๗๘ 12๗ ๑๓๘ ๒๖๕ ๗๖.๘๑ 
 
 - ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - 9 30 37 67 88.16 
2. ความสามารถในการคดิ - 23 24 29 53 69.74 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 22 24 30 54 71.05 
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4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

- 8 28 40 68 89.47 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

- ๑๒ ๓๐ ๓๔ ๖๔ ๘๔.๒๑ 

รวม - ๗๔ ๑๓๖ ๑๗๐ ๓๐๖ 8๐.๕๓ 
 
  
 
 
 - ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี 
ดี

เย่ียม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร ๒ ๒๓ ๔2 9 ๕๑ ๘๙.๔๗ 
2. ความสามารถในการคดิ 2 8 ๓2 8 ๔๐ ๗๐.๑๘ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๒ ๑0 ๒9 6 ๓๕ ๖๑.๔๐ 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ ๒ 2 ๔2 8 ๕๐ ๘๗.๗๒ 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ๒ 5 ๓9 10 ๔๙ ๘๕.๙๖ 

รวม  ๑๐ ๔8 1๖4 41 ๒๒๕ ๗๘.๙๕ 
  
 - ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี 
ดี

เย่ียม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 6 5 27 6 33 75.00 
2. ความสามารถในการคดิ 6 9 24 5 30 68.18 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4 5 28 7 35 79.54 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

3 7 25 9 34 77.27 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

2 8 26 8 34 77.27 
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รวม 21 29 130 35 166 75.45 
  
 - ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

สมรรถนะส าคญั 
ผลการประเมิน 

ระดบัดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ดี 
ดี

เย่ียม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร ๐ 13 2๙ 7 ๓๖ ๗๓.๔๗ 
2. ความสามารถในการคดิ ๐ 12 2๙ 8 ๓๗ ๗๕.๕๑ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๒ 11 29 ๗ ๓๖ ๗๓.๔๗ 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีติ 

0 15 26 8 ๓๔ ๖๙.๓๙ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

๐ 11 ๓๐ 8 ๓๘ ๗๗.๕๕ 

รวม ๒ ๖๒ ๑๔๓ ๒๘ ๑๗๑ ๗๓.๘๘ 
 
5. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศกึษาปีที ่1 73 73 - 100.0 
ประถมศกึษาปีที ่2 72 72 - 100.0 
ประถมศกึษาปีที ่3 59 59 - 100.0 
ประถมศกึษาปีที ่4 68 68 - 100.0 
ประถมศกึษาปีที ่5 69 69 - 100.0 
ประถมศกึษาปีที ่๖ 76 76 - 100.0 

รวม 114 114 0 100.0 
 

ระดบัชัน้ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ภาคเรียนท่ี 1/2562 

ผลการประเมิน 
ภาคเรียนท่ี 2/2562 ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศกึษาปีที ่
1 

60 56 4 56 4 93.33 
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มธัยมศกึษาปีที ่
2 

44 42 2 42 2 95.45 

มธัยมศกึษาปีที ่
3 

49 47 2 47 2 95.92 

รวม 153 145 8 145 8 94.77 
 
 
6. ผลการประเมินทดสอบระดบัชาติ 
 
 6.1) ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอ่าน (RT) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2562 
 

สมรรถนะและองคป์ระกอบ 
คะแนน 
ร้อยละ 

ระดบัคณุภาพ 
ปรบัปรงุ พอใช้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง 69.17     
     1. การอ่านค า 67.85     
     2. การอ่านประโยค 72.67     
     3. การอ่านขอ้ความ 66.33     
การอ่านรู้เรื่อง 83.71     
     1. การอ่านค า 89.28     
     2. การอ่านประโยค 79.28     
     3. การอ่านขอ้ความ 81.42     
รวม 2 สมรรถนะ 76.44     

 
 
7. ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT) 
 
 7.1) ผลการประเมนิทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT) ปีการศกึษา2562 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดบัโรงเรียน ระดบัสพฐ. ระดบัประเทศ 
ความสามารถด้านภาษาไทย 4๓.๒๓ ๔๖.๐๐ ๔๖.๔๖ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 4๑.๗๓ 4๕.๖๔ 4๔.๙๔ 
รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 4๒.๔๘ 4๕.๘๒ 4๕.๗๐ 
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 7.2) การเปรยีบเทียบผลการประเมนิทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT) 
ปีการศกึษา 2561- 2562 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ดา้นภาษาไทย 53.18 4๓.๒๓ - ๙.๙๕ 
ดา้นคณิตศาสตร์ 47.19 4๑.๗๓ - ๕.๔๖ 
ดา้นเหตุผล 48.07 - - 
รวมความสามารถทัง้ 3 ด้าน 49.48 4๒.๔๘ - ๗.๐๑ 

 
 
8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  
 
 ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 8.1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 
ภาษาไทย 52.38 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 29.65 31.60 32.90 
วทิยาศาสตร์ 35.24 34.30 35.55 
ภาษาองักฤษ 27.11 30.86 34.42 

 
 
 
 
 
 
 8.2) การเปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปีการศกึษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
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ภาษาไทย 57.78 52.38 -5.4 
คณิตศาสตร์ 35.44 29.65 -5.79 
วทิยาศาสตร์ 39.65 35.24 -4.41 
ภาษาองักฤษ 34.67 27.11 -7.56 

 
 
 
 
 ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 8.3) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 
ภาษาไทย 50.94 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 21.08 26.98 26.73 
วทิยาศาสตร์ 26.60 30.22 30.07 
ภาษาองักฤษ 27.42 32.98 33.25 

 
 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2561 – 2562 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 48.66 50.94 +2.28 
คณิตศาสตร์ 25.07 21.08 -3.99 
วทิยาศาสตร์ 33.29 26.00 -7.29 
ภาษาองักฤษ 26.43 27.42 +0.99 
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ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยัปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน 
ระดบั 
คณุภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของเดก็ 5 ยอดเย่ียม 
     ๑.๑ มพีฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มสุีขนิสยัทีด่แีละดูแล
ความปลอดภยัของตนเองได ้

5 ยอดเยีย่ม  

     ๑.๒ มพีฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได ้

5 ยอดเยีย่ม  

     ๑.๓ มพีฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาซกิ
ทีด่ขีองสงัคม 

5 ยอดเยีย่ม  

     ๑.๔ มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สื่อสารได ้มทีกัษะการคดิ
พืน้ฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ 

5 ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 5 ยอดเย่ียม 
     ๒.๑ มหีลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทัง้ ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบั
บรบิทของทอ้งถิน่ 

5 ยอดเยีย่ม 

     ๒.๒ จดัครูใหเ้พยีงพอกบัชัน้เรยีน 5 ยอดเยีย่ม 
     ๒.๓ ส่งเสรมิใหค้รูมคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ 5 ยอดเยีย่ม 
     ๒.๔ จดัสภาพแวดลอ้มและสื่อเพื่อการเรยีนรู ้อย่างปลอดภยั
และเพยีงพอ 

4 ดเีลศิ 

     ๒.๕ ใหบ้รกิารสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจดัประสบการณ ์

4 ดเีลศิ 

     ๒.๖ มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
มส่ีวนร่วม 

5 ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๓ การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 5 ยอดเย่ียม 
     ๓.๑ จดัประสบการณ์ที่ส่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเตม็ศกัยภาพ 

5 ยอดเยีย่ม 

     ๓.๒ สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏบิตัอิย่างมคีวามสุข 

5 ยอดเยีย่ม 

     ๓.๓ จดับรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูใ้ชส้ื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัวยั 

4 ดเีลศิ 
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     ๓.๔ ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิ และน าผลการ
ประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันา
เดก็ 

4 ดเีลศิ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 5 ยอดเย่ียม 

 
 

ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน 
ระดบั 
คณุภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
     ๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 3 ด ี
     ๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 4 ดเีลศิ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 4 ดีเลิศ  
     ๒.๑ มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดซดั
เจน 

5 ยอดเยีย่ม 

     ๒.๒ มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 4 ดเีลศิ 
     ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น 
ตามหลกัสูตรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดเีลศิ 

     ๒.๔ พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 4 ดเีลศิ 
     ๒.๕ จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและลงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

4 ดเีลศิ  

     ๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ
และการจดัการเรยีนรู ้

5 ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

4 ดีเลิศ 

     ๓.๑ จดัการเรยีนรูผ่้านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิและสามารถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได ้

4 ดเีลศิ 

     ๓.๒ ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการ
เรยีนรู ้

4 ดเีลศิ 

     ๓.๓ มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเซงิบวก 4 ดเีลศิ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พฒันาผูเ้รยีน 

4 ดเีลศิ 
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     ๓.๕ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา
และ ปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู ้

4 ดเีลศิ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยัปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเดก็ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั ยอดเยีย่ม 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของเดก็ 

 
 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเย่ียม (90.44) 
 

1. กระบวนการพฒันา 
 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว มกีระบวนการพฒันาเด็กที่หลากหลายตามตามโครงการกฬีาสโีรงเรียนบา้น
ทุ่งหงาวโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้โครงการทัศนะศึกษาหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้างโครงการ
ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง(กจิกรรมมอืน้อยออมทรพัย)์ โครงการหนูน้อยปฐมวัย
ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศโครงการพฒันาศกัยภาพทางการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย
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แขง็แรง มสุีขนิสยัทีด่ ีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้โรงเรยีนจดัใหเ้ดก็ไดร้บัประทานอาหารทีส่ะอาด 
ถูกสุขลกัษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวยั มกีารควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวนัอย่างสม ่าเสมอ มี
การชัง่น ้าหนัก วดัส่วนสูง ภาคเรยีนละ ๒ ครัง้ พรอ้มใชง้านอยู่ตลอดเวลา ไม่มจีุดทีเ่ป็นอนัตราย มกีฎ กตกิา
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกบั
โรคตดิต่อ อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ไดใ้นชวีติประจ าวนั มกีารรณรงคต่์อต้านยาเสพตดิ มกีารจดัส่งเสรมิสุขภาพเพื่อ
ส่งเสรมิพฒันาการด้านร่างกายใหก้บัเดก็ และไดร้บัความร่วมมอืจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหงาว 
ในการดูแลส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของเด็ก ตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพช่องปากและฟันอย่างน้อยปี ละ 
2 ครัง้ นอกจากนี้ยงัมกีารส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้ล่นกฬีาตามความสามารถ สนับสนุนใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาใน
ระดับอ าเภอ และในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมมีวินัยในตนเอง มสีมัมาคารวะกบัผู้ใหญ่ มี
มารยาททีด่ ียิม้ ไหว ้ทกัทาย ช่วยเหลอืตนเองในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั สามารถรบัประทานอาหารด้วย
ตนเองและมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร รูจ้กัดูแลรกัษาความสะอาด ทัง้ภายในและนอกหอ้งเรียน โดย
การจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รบัผดิชอบ รู้จกัช่วยเหลอื แบ่งปันเพื่อนในห้องเรยีน ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได้ 
โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จกัเก็บของเล่นสิง่ของเครื่องใชข้องตนและของ
ส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกัประเพณีวฒันธรรม ส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมี
ความซื่อสตัย์สุจรติ ไม่เอาสิง่ของของผูอ้ื่นมาเป็นของตน มคีวามอดทนมคีวามมัน่ใจ กลา้พูด กลา้แสดงออก 
ยิม้แยม้แจ่มใส มกีารจดักจิกรรมทางดา้นศิลปะ ดนตร ีใหน้ักเรยีนไดว้าดภาพ ระบายส ีเพื่อสรา้งจนิตนาการ
และมอีารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อน ทัง้ในและนอก
ห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
และโครงการส่งเสรมิศลิปะ ดนตร ีกฬีาและการเคลื่อนไหว ใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกตามศกัยภาพของตนโรงเรียน
ไดส่้งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญาสื่อสารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้โดยการ
เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบตัิการทดลอง การสงัเกต 
ความคดิสรา้งสรรค ์ รูจ้กัแก้ปัญหา มกีารจดักจิกรรมโครงงานเพื่อการเรยีนรู ้ โดยส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามสนใจ
เรียนรู้สิง่ต่างๆ รอบตวั กล้าซกัถามเพื่อค้นหาค าตอบ มกีารส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขนัทกัษะทางวิชาการในระดบัต่างๆมกีารสร้างสรรค์ผลงานด้านศลิปะโดยการวาดภาพระบายส ีป้ันดิน
น ้ามนั การตดั ฉีก ตดั ปะ ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้สนอผลงานดว้ยภาษาทีเ่หมาะสมตามวยั จดักจิกรรมการเรียนรู้
นอกหอ้งเรยีนเพื่อใหเ้ดก็ไดป้ฏสิมัพนัธ์กบับุคคลภายนอก เรยีนรูน้อกสถานที ่แก้ปัญหาในสถานการณ์จรงิ 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 - เดก็มพีฒันาการดา้นร่างกายร้อยละ 98.53 เดก็มนี ้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน เคลื่อนไหว 
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตวัไดด้ ีใชม้อืและตาประสานสมัพนัธ์ไดด้ ีดูแลรกัษาสุขภาพอนามยัส่วนตนและ
ปฏบิตัจินเป็นนิสยั ปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงเกี่ยวกบัความปลอดภยั หลกีเลีย่งสภาวะทีเ่สีย่งต่อโรค จดัท าป้าย
นิเทศเกี่ยวกบัโรคตดิต่อและวธิกีารป้องกนัใหผู้ป้กครองไดท้ราบ สิง่เสพตดิ และระวงัภยัจากบุคคล 
สิง่แวดลอ้ม และสถานการณ์ที่เสีย่งอนัตราย 
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 - เดก็มพีฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้ร้อยละ 99.26 เดก็ร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยัง้ชัง่ใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
และผลงานของตนเองและผู้อื่น มจีิตส านึกและค่านิยมที่ดี มคีวามมัน่ใจกล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน เคารพสทิธิ รู้หน้าที่รบัผดิชอบอดทนอดกลัน้ ซื่อสตัย์สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศกึษา
ก า ห น ด 
ชื่นชมและมคีวามสุขกบัศลิปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว 
 - เด็กมพีฒันาด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม ร้อยละ 100 เด็กช่วยเหลอื
ตนเองในการปฏบิตัิกจิวตัรประจ าวนัมวีนิัยในตนเอง ประหยดัและพอเพยีง มส่ีวนร่วมดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม
ในและนอกหอ้งเรยีน มมีารยาทตามวฒันธรรมไทย เช่น การไหว ้การยิม้ทกัทาย และมสีมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่ 
เป็นต้น ยอมรบัหรอืเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคดิ พฤตกิรรม พืน้ฐานครอบครวัเชื้อชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้แก้ไขขอ้ขดัแยง้ โดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง 
 
 - เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สื่อสารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐานและแสวงหาความรูไ้ด ้คดิเป็น 
ร้อยละ92.65 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตัง้ค าถามในสิง่ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามคน้หาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกบัวยั มคีวามสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคดิเชงิเหตุผลทางคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์การคดิแก้ปัญหาและสามารถตดัสนิใจในเรื่องง่าย ๆ 
ไ ด้  ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น 
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อ
เทคโนโลย ี เช่น แว่นขยาย แม่เหลก็กลอ้งดจิติอล เป็นต้น เป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูแ้ละแสวงหาความรูไ้ด้ 
 

3. จุดเด่น 
 1. มพีฒันาการดา้นร่างกายอารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญาบรรลุตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษา
ก าหนด 

 2. มกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสูตรและมแีผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเสรมิในการพฒันา
เดก็อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3.  ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ 
 

 
4. จุดควรพฒันา 
 มส่ีวนร่วมของพ่อแม่ครอบครวั ชุมชน และทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ 
 

5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1.โครงการหนูน้อยวยัใสรกัและใส่ใจสุขภาพ 
 2.โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง  (กจิกรรมมอืน้อยออมทรพัย)์  
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 3. โครงการหนูน้อยปฐมวยัก้าวไกลสู่ความเป็นเลศิ 
 4.โครงการพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนรู ้
 5.โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ภายในโรงเรยีน 
 6.ส่งเสรมิสุนทรยีภาพดา้นศลิปะดนตรนีาฏศลิป์แก่เด็กปฐมวยั 
 7.  โครงการพฒันาระบบช่วยเหลอืดูนักเรยีน 
 8.  โครงการทศันะศกึษาหนูน้อยเรยีนรูสู่้โลกกวา้ง 

9.  โครงการนิเทศภายใน 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเย่ียม (89.71) 
 

1. กระบวนการพฒันา 
 การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นทุ่งหงาวได้มกีารก าหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์และพนัธกจิ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชดัเจน มอีงค์ประกอบที่ส าคญัเพื่อที่จะขบัเคลื่อนการศึกษาระดบัปฐมวยั ได้แก่การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศกึษาปฐมวยัใหส้อดคล้องกบับริบทของท้องถิน่ พจิารณาจากวยัของเดก็ ประสบการณ์ของเดก็ โดยเป็น
หลกัสูตรทีมุ่่งพฒันาเดก็ทุกด้าน ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์จติใจ สงัคม และสตปัิญญา เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามสุข
ในการเรยีนรู ้มกีารพฒันาครูและบุคลากรใหม้ศีกัยภาพ ส าหรบัดา้นระบบกลไกการเสรมิสรา้งความตระหนัก
รบัรู้และความเข้าใจการจดัการศึกษาปฐมวยัโดยให้ผู้มส่ีวนร่วมทุกฝ่ายได้มบีทบาทในการมส่ีวนร่วมการจดั
การศกึษาโดยใหม้กีารประสานความร่วมมอืเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
 โรงเรียนบา้นทุ่งหงาวได้จดัสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์และอ านวยความสะดวก
ต่อการพฒันาเดก็ ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์และจติใจ สงัคม และสตปัิญญา คอื จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพและจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการเพื่อการ
จดัการเรยีนรู ้เช่น จดัใหม้หีอ้งคอมพวิเตอรเ์พื่อให้เดก็ไดศ้กึษาหาขอ้มูลทางโลกออนไลน์จดัใหม้อุีปกรณ์ของ
เล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็กโดยจดัให้เหมาะสมสะอาด
ปลอดภยัใหม้มีุมหนังสอืทีจ่ าเป็นต่อพฒันาการของเดก็ใหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัวยัจดัใหม้เีครื่องเล่นสนาม
เครื่องเล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภยัให้มหี้องน ้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกบัเด็ก มี
หลกัสูตรปฐมวยัทีย่ดืหยุ่นและสอดคล้องกบัหลกัสูตรสถานศกึษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ทีก่่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อมเน้นการเรยีนรูผ่้านการเล่นและการลงมอืปฏิบตัิดว้ยตนเองสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ
ครอบครวัชุมชนและท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ คือ มคีรูประจ าการที่จบ
การศึกษาปฐมวัยที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพอย่างต่อเนื่องพฒันาคุณภาพครูด้านการศกึษาปฐมวยัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลใหค้รูปฐมวยัมคีวามรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศกึษาปฐมวยัมทีกัษะในการจดัประสบการณ์และ
การประเมนิพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล มปีระสบการณ์ในการออกแบบการจดักิจกรรมทกัษะการสงัเกต 
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และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถงึความปลอดภยัของผู้เรยีนส่งเสรมิให้เกดิการเรียนรู้ทัง้แบบรายบุคคลและรายกลุ่มมมีุมประสบการณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้มีสื่อ
เทคโนโลยใีชใ้นการสบืเสาะหาความรู ้มกีารจดัสิง่อ านวยความสะดวกใหบ้ริการด้านสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาครูอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง มกีารก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และอตัลกัษณ์ทีส่ถานศกึษาก าหนด มี
การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัมกีารประเมนิผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง
ประจ าปี มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทัง้
รายงานผลการประเมนิตนเองใหห้น่วยงานต้นสงักดัอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 96.00

สถานศึกษามหีลกัสูตรสถานศึกษาที่ยดืหยุ่น และสอดคล้องกบัหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจดัประสบการณ์ทีเ่ตรยีมความพรอ้มและไม่เร่งรดัวชิาการ เน้นการเรยีนรูผ่้านการเล่นและการลง
มอืปฏิบตัิ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเดก็ปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคลอ้ง
กบัวถิชีวีติของครอบครวั ชุมชนและทอ้งถิน่ 
 - จดัครูให้เพยีงพอกบัชัน้เรยีนร้อยละ 96.00สถานศึกษาจดัครูให้เหมาะสมกบัภารกจิการเรียนการ
สอนหรอืจดัครูทีจ่บการศกึษาปฐมวยัหรอืผ่านการอบรมการศกึษาปฐมวยัอย่างพอเพยีงกบัชัน้เรยีน 

 - ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ร้อยละ96.00พฒันาครูและบุคลากรใหม้ี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศกึษา มทีกัษะในการจดัประสบการณ์และ
การประเมนิพฒันาการเดก็ ใช้ประสบการณ์ส าคญัในการออกแบบการจดักจิกรรม มกีารสงัเกตและประเมนิ
พฒันาการเดก็เป็นรายบุคคล มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบัเดก็ และครอบครวั 

 - จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภยัและเพยีงพอร้อยละ88.00 สถานศึกษาจดั
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสอืนิทาน สื่อจากธรรมชาต ิสื่อส าหรบัเดก็มุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลย ีสื่อเพื่อการสบืเสาะหาความรู้ 
 - ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์สาหรบัครู 
ร้อยละ80.00สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศวสัดุ และอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจดัประสบการณ์และพฒันาครู 
 - มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 92.00สถานศึกษา
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศกึษาก าหนด จดัท าแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาที่สอดรบักบัมาตรฐานที่สถานศกึษาก าหนด
และด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
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ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพสถานศกึษา โดยผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมส่ีวนร่วมและจดัส่งรายงานผลการประเมนิตนเอง
ใหห้น่วยงานต้นสงักดั 
 

 
 
3. จุดเด่น 
 1. มกีารประเมนิและพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัและ
บรบิทของทอ้งถิน่ 
 2. มกีารส่งเสรมิใหค้รูมคีวามเชีย่วชาญดา้นการจดัประสบการณ์ทีส่่งผลต่อคุณภาพเดก็เป็น
รายบุคคลตรงความต้องการของครูและสถานศกึษา 
 3. จดัสภาพแวดลอ้มอย่างปลอดภยั และมสีื่อเพื่อการเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอและหลากหลาย 
 4. ใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์เหมาะสม
กบับรบิทของสถานศกึษา 
 5. มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาการชี้แนะระหว่างการปฏบิตักิารปฏบิตังิานทีส่่งผล
ต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศกึษาบูรณาการการปฏบิตัิงาน 
 6.  จดัครูเพยีงพอกบัชัน้เรยีนสถานศกึษาจดัครูใหเ้หมาะสมกบัภารกจิการเรยีนการสอนหรอืจดัครูที่
จบการศกึษาปฐมวยัหรอืผ่านการอบรมการศกึษาปฐมวยัอย่างพอเพยีงกบัชัน้เรยีน 
 
 

4. จุดควรพฒันา 

 -  ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมส่ีวนร่วมและจดัส่งรายงานผลการประเมนิ
ตนเองใหห้น่วยงานต้นสงักดั 
 

5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1.โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 2.โครงการนิเทศภายใน 
 3.โครงการจดัซื้อสื่อและอุปกรณ์ ICT 
 4.  โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์และแหล่งเรยีนรู ้
 5.  โครงการพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยั 
  
 

มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเย่ียม (91.00) 
 

1. กระบวนการพฒันา 
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 จดัการศึกษาปฐมวยัมุ่งเน้นความส าคญัของการพฒันาการในทุกๆด้านทัง้ทางด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจสังคม และสติปัญญามีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัเพื่อสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างเป็นสุขภายใต้ค าว่าเก่งดีมี
สุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู ้แบบเรยีนผ่านเล่น เพื่อใหเ้ดก็ไดป้ระสบการณ์ตรง เกดิการ
เรียนรู้และมกีารพฒันาทัง้ทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสงัคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยดืหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัสูตรปฐมวยั ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มกีารใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัวยัจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทีค่รอบคลุมพฒันาการในทุก ๆ ดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั ดงันี้ ดา้น
ร่างกาย พฒันาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เดก็เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจนิตนาการเพื่อใหร้่างกายทุก
ส่วนทัง้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ความรูส้กึได้อย่างเหมาะสมรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจ รูจ้กัการรอคอย กลา้แสดงออก ช่วยเหลอืแบ่งปันมคีวาม
รบัผดิชอบดา้นสงัคมเดก็ช่วยเหลอืตวัเองในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัไดม้วีนิัยในตนเอง เล่นร่วมกบัผูอ้ื่นได้ 
มสีมัมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญามคีวามคิดรวบยอด รู้จกัการแก้ปัญหา สื่อสารและมทีกัษะความคิด
พืน้ฐานแสวงหาความรูไ้ด้อย่างเหมาะสมตามวยั จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้เดก็ไดป้ระสบการณ์
โดยตรง จากการเรยีนผ่านการเล่นโดยลงมอืปฏบิตัจิริงด้วยตนเองและการเรยีนรูร้ายกลุ่มเพื่อก่อให้เกดิความ
มีน ้าใจความสามัคคีการแบ่งปันและการรอคอยเพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัด
บรรยากาศในชัน้เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนชัน้เรียนมบีรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความ
เห็นอกเห็นใจมีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกันซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรกัการอยู่
ร่วมกนัในชัน้เรียนและปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมบีรรยากาศแจ่มใสกว้างขวาง
พอเหมาะมมีุมส่งเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูม้กีารตกแต่งหอ้งเรยีนให้สดใสและมสีื่อการเรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการ
จดัประสบการณ์การเรยีนการสอน การประเมนิพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
และการจดักิจวตัรประจ าวนัด้วยเครื่องมอืและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสงัเกตการสอบถามการส ารวจ
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนา
ศกัยภาพของเดก็และพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรูใ้นชัน้เรียนเพื่อพฒันาครูอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง 
มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั และอตัลกัษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มกีารจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคล้องกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัมกีารประเมนิผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
ผลการประเมนิตนเองประจ าปี มกีารน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงพฒันาคุณภาพสถานศกึษา โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมพรอ้มทัง้รายงานผลการประเมนิตนเองใหห้น่วยงานต้นสงักดัอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 - จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพร้อยละ 92.00            
ครูวเิคราะหข์อ้มูลเดก็เป็นรายบุคคล จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ จากการวเิคราะหม์าตรฐานคุณลกัษณะที่   
พงึประสงค์ในหลกัสูตรสถานศึกษา โดยมกีิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาการเด็กครบทุกด้านทัง้ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จติใจ ดา้นสงัคม และดา้นสตปัิญญา ไม่มุ่งเน้นการพฒันาดา้นใดดา้นหนึ่งเพยีงดา้นเดยีว 
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 - สร้างโอกาสให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมคีวามสุข ร้อยละ 96.00 ครูจดั
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดิมให้เดก็มโีอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ 
ความสนใจความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้           ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรยีนรู้ ลงมอื กระท าผ่านการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 และสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
 - จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ร้อยละ 88.00 ครูจัด
หอ้งเรยีนใหส้ะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภยั มพีืน้ทีแ่สดงผลงานเดก็ พืน้ทีส่ าหรบัมุมประสบการณ์และการจดั
กิ จ ก ร ร ม 
เด็กมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวถิกีารเรยีนรูข้องเดก็ เช่น กลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร์
ส าหรบัการเรยีนรูก้ลุ่มย่อย สื่อของเล่นทีก่ระตุ้นใหค้ดิและหาค าตอบเป็นต้น 
 - ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมนิพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเดก็ร้อยละ 88.00 ครูประเมนิพฒันาการเดก็จากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวนัดว้ย
เครื่องมอืและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมนิพฒันาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมส่ีวนร่วม และน าผลการประเมนิที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

 
3. จุดเด่น 
 1. สรา้งโอกาสให้เดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตักิจิกรรม เรยีนรูล้งมอืท าและสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเองอย่างมคีวามสุขโดยไดร้บัความร่วมมอืจากพ่อแม่ผูป้กครองเป็นอย่างดี 
 2 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูโ้ดยเดก็มส่ีวนร่วม ใชส้ื่อและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั 
 3.  ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงพฒันาการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเดก็ 
 

4. จุดควรพฒันา 
 - ใหพ้่อแม่ผูป้กครอง ชุมชนและผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งเขา้มามส่ีวนร่วมในการประเมนิพฒันาการและ
เป็นแบบอย่างทีด่ี 
 

5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1.โครงการส่งเสรมิสุนทรยีภาพดา้นศลิปะดนตรนีาฏศลิป์แก่เดก็ปฐมวยั 
 2.โครงการพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนรู ้
 3. โครงทศันะศกึษาหนูน้อยเรยีนรูโ้ลกกวา้ง 
 4.  โครงการหนูน้อยวยัใสรกัและใส่ใจสุขภาพ 
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 5.  โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง(กจิกรรมมอืน้อยออมทรพัย)์   
 6.  โครงการหนูน้อยปฐมวยัก้าวไกลสู่ความเป็นเลศิ 
 7.  โครงการพฒันาศกัยภาพทางการเรยีนรู้ 
 8.  โครงการจดัซื้อสื่อและเทคโนโลย ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน ด ี
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดเีลศิ 

สรปุผลการประเมิน ดีเลิศ 
 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน 
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ระดบัคณุภาพ : ดี  (79.40) 
 

1. กระบวนการพฒันา 
 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการรอบด้าน ทัง้ด้านความรู้ 
คุณธรรม และมทีกัษะชวีติทีด่ใีนการอยู่ในสงัคม ดงันี้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เน้นใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศกัยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชีวดัของ
หลกัสูตร มกีารออกแบบการจดัการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน โดยมกีารจดัการเรียนรู้ทัง้รูปแบบการระดม
สมอง แบบลงมอืปฏิบตัิจริง แบบร่วมมอืกนัเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลกั 
และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นส าคญัที่สุด โดยมุ่งพฒันาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านและเขยีนได้ตัง้แต่
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 พฒันาครูทุกคนใหม้คีวามสามารถในการน าเทคโนโลย ีเทคนิควธิกีารสอนใหต้รง
ตมศกัยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน มแีหล่งเรียนรู้และแหล่งสบืค้นข้อมูล 
ไดแ้ก่ หอ้งสมุด ครูมกีารก าหนดแผนการจดัการเรยีนรู ้การวดัผลและประเมนิผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการ
ใช้ค าถามเพื่อพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏิบัติจริงตัง้แต่การวางแผน การแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ การลงมือท าตามขัน้ตอน ที่ก าหนดไว้ การปรับปรุงพฒันางานผ่านกระบวนการ
ประเมนิร่วมกนัระหว่างครู นักเรยีน ชุมชนและผูเ้กี่ยวขอ้ง และมกีารใหข้อ้มูลผลการประเมนิยอ้นกลบัน าไปสู่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจดักลุ่มนักเรียนที่มศีกัยภาพใกล้เคียงกนัเป็น 3 กลุ่ม เช่น กลุ่มที่ยงัมี
ปัญหาต้องช่วยเหลือเร่งด่วน  กลุ่มทีต้่องพฒันาใหม้พีฒันาการเรียนรูสู้งขึน้ และกลุ่มทีม่คีวามสามารถในการ
เรยีนรูร้ะดบัสูง โดยใชก้จิกรรมทีม่คีวามยากง่ายแตกต่างกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพการเรียนรู้
ของตนเอง 
 การปลูกฝังใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามหลกัสูตร มคีวามเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มพีระคุณ โดยจดัให้มโีครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการ  โครงการค่ายวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโครงการพฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้๘  กลุ่มสาระ โดยเน้นใหผู้เ้รยีนท างานเป็นกลุ่ม รูจ้กัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ มี
คุณลกัษณะที่ดีในการท างาน เคารพในสทิธิของคนอื่น มคีวามเป็นประชาธิปไตย ยอมรบัความคิดเห็นของ
ผูอ้ื่นโดยจดัใหม้โีครงการกจิกรรมโครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
โครงการส่งเสรมิสุขภาพ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 - นักเรยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณผู้เรียนมทีกัษะในการ
อ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชัน้ร้อยละ 
71.80 
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 - มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และ
แก้ปัญหาผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ มกีารอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมเีหตุผลร้อยละ 
69.00 
 - มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรมผู้เรยีนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ดท้ัง้ดว้ยตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคดิ โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลติร้อยละ 66.20 
 - ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมคีวามสามารถในใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่าง
สรา้งสรรค ์และมคีุณธรรมร้อยละ 69.60 

 -มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมคีวามก้าวหน้าในการเรียนรู ้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทัง้มี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดบัชาตหิรอืผลการทดสอบอื่นๆร้อยละ 74.40 
 -มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีองานอาชพีผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานในการจดัการ เจต
ค ต ิ
ทีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีสู่งขึน้ การท างานหรอืงานอาชพีร้อยละ 80.00 
 -มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดขีองสงัคมร้อยละ 89.00 
 -มคีวามภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมคีวามภูมใิจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณีไทยรวมทัง้ภูมปัิญญาไทยร้อยละ 94.40 
 -ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แ ต ก ต่ า ง 
ระหว่างบุคคลในดา้น เพศ วยั เชื้อชาต ิศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี ร้อยละ 89.00 
 -มสุีขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคมผู้เรียนมกีารรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสงัคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมคีวามสุข เขา้ใจผูอ้ื่น ไม่มคีวาม
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นร้อยละ 91.80 
 

3. จุดเด่น 
 -  นักเรยีนมสุีขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคมผูเ้รยีนมกีารรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ์และ
สงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมคีวามสุข  ยอมรบัทีจ่ะอยู่
ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - นักเรยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทยผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจในท้องถิน่ 
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- นักเรยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีองานอาชพีผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานในการ
จดัการ เจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ทีสู่งขึน้การท างานหรอืงานอาชพี  

 - นักเรยีนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณผู้เรียนมทีักษะในการ
อ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิค านวณตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดในแต่ละระดบัชัน้ 
 
4. จุดควรพฒันา 
 - ความสามารถในการสรา้งนวตักรรมผู้เรยีนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ดท้ัง้ดว้ยตวัเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคดิ โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลติ 
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิจ าแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ แบบฝึกทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์ ใหก้บัผูเ้รยีน 
 - ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมคีวามสามารถในใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1. โครงการค่ายวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
 2. โครงการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระ 
 3. โครงการนิเทศภายใน 
 4. โครงการยุวเกษตรกร บุคคลตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 5. โครงการพฒันาพืน้ทีใ่นโรงเรยีนเป็นแหล่งเรยีนรูต้ามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 6. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
 7. โครงการส่งเสรมิสุขภาพ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 8. โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน   
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 

ระดบัคณุภาพ : ยอดเย่ียม (86.00) 
 

1. กระบวนการพฒันา 
 สถานศกึษามโีครงการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษา โดยไดด้ าเนินการวเิคราะหส์ภาพ
ปัญหา ผลการจดัการศกึษาทีผ่่านมา โดยการศกึษาขอ้มูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ตดิตาม ประเมนิการ
จดัการศกึษาตามนโยบายการปฏริูปการศกึษา และจดัประชุมระดมความคดิเหน็ จากบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน มกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพจดัการศกึษา แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
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ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มคี าสัง่ แต่งตัง้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน หวัหน้ากลุ่มงาน หวัหน้าแผนก หวัหน้าระดบั และหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ ที่ร ับผิดชอบ  พร้อมทัง้จัดหา
ทรพัยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รบัผดิชอบ ด าเนินการพฒันาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มกีารด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยมีโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ที่มส่ีวน
เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ นักเรยีน ผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการศกึษา 
 

 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 - มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจนร้อยละ 90.00 สถานศกึษาก าหนด
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วตัถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรฐับาลและของต้นสงักดั รวมทัง้ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม 
 - มรีะบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาร้อยละ 86.20 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ ทัง้ในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา การน าแผน
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรบัปรุงพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่องมกีารบรหิารอตัราก าลงั ทรพัยากรทางการศกึษา และระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน มรีะบบการนิเทศ
ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพฒันา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมส่ีวนร่วมการวางแผน ปรบัปรุง 
และพฒันา และร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 
 - ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
ร้อยละ  86.20 สถานศึกษาบริหารจดัการเกี่ยวกบังานวิชาการ ทัง้ด้านการพฒันาหลกัสูตร กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจรงิ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถงึ 
การจดัการเรยีนการสอนของกลุ่มทีเ่รยีนแบบควบรวมหรอืกลุ่มทีเ่รยีนร่วมดว้ย 
 - พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพร้อยละ   85.60 สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน พฒันาครู บุคลากร ใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี และจดัใหม้ชีุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพีมาใช้
ในการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

- จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรูร้้อยละ 91.00 สถานศึกษาจดั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสงัคม ที่เอื้อต่อการ
จดัการเรยีนรู ้และมคีวามปลอดภยั 
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- จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ร้อยละ 82.00
สถานศึกษาจดัระบบการจดัหา การพฒันาและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการ
และการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา 
 

3. จุดเด่น 
 - มเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน สถานศกึษาก าหนดเป้าหมาย 
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิน่ 
วตัถุประสงคข์องแผนการศกึษาแห่งชาต ินโยบายของรฐับาลและของต้นสงักดั รวมทัง้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ของสงัคม 

 -  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ สถานศกึษาจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู ้และมี
ความปลอดภยั 

  - ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศกึษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

4. จุดควรพฒันา 
- จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ สถานศึกษา

จดัระบบการจดัหา การพฒันาและการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการและการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา ใหส้ามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ 
 

- มรีะบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศกึษาอย่างเป็นระบบ ทัง้ในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา การน าแผนไปปฏบิตัเิพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามกีารติดตามตรวจสอบประเมนิผลและปรบัปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่องมกีาร
บรหิารอตัราก าลงั ทรพัยากรทางการศกึษา และระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน มรีะบบการนิเทศภายใน การน า
ขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมส่ีวนร่วมการวางแผน ปรบัปรุง และพฒันา และ
ร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 

- พฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พฒันาครู 
บุคลากร ใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี และจดัใหม้ชีุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีมาใชใ้นการพฒันางานและ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 

5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1. โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 2. โครงการนิเทศภายใน 
 3. โครงการพฒันาการบรหิารงานบุคลากร 
 4. โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 
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 5. โครงการสมัพนัธช์ุมชน 
 6. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 

ระดบัคณุภาพ : ดีเลิศ (86.00) 
 

1. กระบวนการพฒันา 
 สถานศกึษาด าเนินการส่งเสริมใหค้รูจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญัโดยการด าเนินงาน
กจิกรรมอย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมกีารประชุมปฏบิตัิการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา พฒันาสู่
ประชาคมอาเซยีนและมาตรฐานสากล มกีารบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย บางระดบัชัน้จดัท าหน่วยบูรณา
การอาเซยีน เศรษฐกจิพอเพยีง ปรบัโครงสรา้งรายวชิา หน่วยการเรยีนรู ้ สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนด
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรู ้ มกีารวเิคราะหผู์เ้รยีนรายบุคคล โดยน าขอ้มูลและ
ผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและภูมปัิญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู ้มี
การวดัประเมนิผลทีเ่น้นการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไปยงัผูเ้รยีนรวมทัง้
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาคส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมิน
ผู้เรียนมาท างานวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผดิชอบ มกีารจดับุคลากรปฏิบตัิหน้าที่ตรง
ตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ สนับสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหน้ักเรียนทุกคนมส่ีวนร่วม ไดล้งมอืปฏิบตัิ
จรงิจนสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นทกัษะการคดิ เช่น จดัการเรยีนรูด้ว้ยโครงงาน ครู
มกีารมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ  ทัง้ภายในห้องเรียนและ
นอกหอ้งเรยีน ครูใชส้ื่อการเรยีนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมปัิญญาทอ้งถิน่ มกีารประเมนิคุณภาพ
และประสทิธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจยัในชัน้เรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง มโีครงการที่
ส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อน าความรู้และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอน  และพฒันาตนเองอยู่เสมอ  มสีวสัดกิารบ ารุงขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ครู 
2. ผลการด าเนินงาน 
 -จดัการเรยีนรูผ่้านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิและสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชวีติร้อย
ละ 84.80  จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี้วดัของหลกัสูตรสถานศกึษาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจรงิ มแีผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจดักจิกรรมได้จรงิมี
รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้ฉพาะส าหรบัผู้ทีม่คีวามจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพเิศษ ผูเ้รยีนไดร้บัการ
ฝึกทกัษะแสดงออก แสดงความคดิเหน็ สรุปองคค์วามรู ้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีิต
ได ้
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 -ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ 86.20 มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูร้วมทัง้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ โดยสรา้งโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสื่อทีห่ลากหลาย 
 -มกีารบริหารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวกร้อยละ 88.20 ครูผู้สอนมกีารบริหารจดัการชัน้เรียน โดยเน้น
การมปีฏิสมัพนัธ์เชิงบวก ให้เด็กรกัครู ครูรกัเด็ก และเด็กรกัเด็ก เด็กรกัที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
อย่างมคีวามสุข 
 - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 80.00 มีการ
ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบมขีัน้ตอนโดยใชเ้ครื่องมอืและวิธกีารวดัและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พฒันาการเรยีนรู ้
 -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 84.20 ครูและผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้องร่วมกนัแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์รวมทัง้ให้ข้อมูลป้อนกลบั
เพื่อน าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ 
 
3. จุดเด่น 
 - มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชัน้เรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสมัพนัธ์เชงิบวก ให้เด็กรกัครู ครูรกัเด็ก และเด็กรกัเด็ก เด็กรกัที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข 
 - ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ มกีารใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้รวมทัง้ภูมปัิญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองจากสื่อทีห่ลากหลาย 
 
4. จุดควรพฒันา 
 - ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและ
ประเมนิคุณภาพการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมขีัน้ตอนโดยใช้เครื่องมอืและวิธีการวดัและประเมนิผลที่
เหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รยีนเพื่อน าไปใชพ้ัฒนาการเรยีนรู ้
 - มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรูค้รูและผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทัง้ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ 
 - จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ        
จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี้วดัของหลกัสูตรสถานศกึษาทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ี่สามารถน าไปจดักิจกรรมได้จรงิมรีูปแบบการ
จดัการเรียนรู้เฉพาะส าหรบัผู้ที่มคีวามจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพเิศษ ผู้เรียนได้รบัการฝึกทกัษะ
แสดงออก แสดงความคดิเหน็ สรุปองคค์วามรู ้น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได้ 
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5. แผนพฒันาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 1. โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 2. โครงการนิเทศภายใน 
 3. โครงการพฒันาการบรหิารงานบุคลากร 
 4. โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
 5. โครงการสมัพนัธช์ุมชน 
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ส่วนท่ี 3 

สรปุผล และแนวทางการพฒันา 
 

 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคญัที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดงันัน้ จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมนิในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พฒันาของแต่ละมาตรฐาน พรอ้มทัง้แนวทางการพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานทีสู่งขึน้  ดงันี้ 
 

ระดบัปฐมวยั 
 
 

สรปุผล 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

คณุภาพของเดก็ 
     1. พฒันาการด้านอารมณ์-จติใจ 
     2. พฒันาการด้านศลิปะ ดนตร ี
     3. พฒันาการช่วยเหลอืตนเองในการปฏบิตัิ
กจิวตัรประจ าวนัเหมาะสมตามวยั 
     4. เดก็ไดร้บัการประเมนิพฤตกิรรมเดก็
รายบุคคลตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 
     1. มกีารประเมนิและพฒันาหลกัสูตร
สถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษา
ปฐมวยั 

คณุภาพของเดก็ 
     - มส่ีวนร่วมของพ่อแม่ครอบครวั ชุมชน และทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ 
     - การพฒันากลา้มเนื้อมดัใหญ่ 
     - ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์แก้ปัญหาและตดัสนิใจเรื่องง่ายๆ 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 
     - หลกัสูตรทอ้งถิน่ 
     - การจดัสภาพแวดลอ้มและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ 
     - ใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการ
เรยีนรู ้
การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
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     2. มกีารส่งเสรมิใหค้รูมคีวามเชีย่วชาญดา้น
การจดัประสบการณ์ทีส่่งผลต่อคุณภาพเดก็เป็น
รายบุคคลตรงความต้องการของครูและ
สถานศกึษา 
     3. จดัสภาพแวดลอ้มอย่างปลอดภยั และมสีื่อ
เพื่อการเรยีนรูอ้ย่างเพยีงพอและหลากหลาย 
     4. ใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อ
การเรยีนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์
เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา 
     5. มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของ
สถานศกึษาการชี้แนะระหว่างการปฏบิตักิาร
ปฏบิตังิานทีส่่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของ
สถานศกึษาบูรณาการ การปฏบิตังิาน เปิดโอกาส
ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมส่ีวนร่วม 

     - การจดับรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ใชส้ื่อและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยั 
     - การประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิ 
     - การประเมนิพฒันาการดา้นทกัษะภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

1 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
     1. ครูจดัประสบการณ์ที่ส่งเสรมิใหเ้ดก็มี
พฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุลเตม็ศกัยภาพ 
    2 ครูมแีผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
3. ครูสามารถจดัการเรยีนรูท้ีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัิ
จรงิ 
     4. มกีารจดัการเรยีนรูต้ามแหล่งเรยีนรู้
ภายนอกสถานศกึษา 
     5. ครูจดักจิกรรมหลากหลายทีส่่งเสรมิใหเ้ดก็
กลา้มแสดงออกและสามารถน าเสนอผลงานได้ 

     - ใหพ้่อแม่ผูป้กครองชุมชนและผูท้ีม่ส่ีวน
เกี่ยวขอ้งเข้ามามส่ีวนร่วมในการประเมนิพฒันาการ
และเป็นแบบอย่างทีด่ ี

 

 
แนวทางส าหรบัการพฒันาในอนาคต 
 

๑. ควรจดัหาเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสรมิพฒันาการกลา้มเนื้อมดัใหญ่ 
๒. ควรพฒันาหลกัสูตรใหค้รอบคลุมพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทในทอ้งถิน่ 
๓. ควรจดัสภาพแวดลอ้มและสื่อเพื่อการเรยีนรูอ้ย่างปลอดภยัและเพยีงพอ 
๔. ควรใหบ้รกิารสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการเรยีนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์

ส าหรบัครู 
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๕. ควรปรบัปรุงสื่อดา้น ICT เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 
๖. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาการดา้นกลา้มเนื้อมดัใหญ่ และความปลอดภยัดา้นร่างกายของเดก็ 
๗. ควรมกีารประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุง

การจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 
๘. ควรมกีารสอนเสรมิใหเ้ดก็ดา้นทกัษะภาษาไทยในชัว่โมงว่าง เช่น ก่อนกลบับ้าน เป็นต้น 
๙. ควรมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเดก็แต่ละระดบัชัน้ 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

๑. สนับสนุนงบประมาณจากองคก์รเพื่อสนับสนุนเครื่องเล่นสนาม 
๒. สนับสนุนงบประมาณในการปรบัปรุงสื่อดา้น ICT 
๓. ส่งเสรมิใหค้รูเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

 
 
 
ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

สรปุผล 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

คณุภาพผู้เรียน 
     -  นกัเรยีนมสุีขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม
ผูเ้รยีนมกีารรกัษาสุขภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ์
และสงัคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอื่นอย่างมคีวามสุข  
ยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 -  นักเรยีนมมีคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่และ
ความเป็นไทยผูเ้รยีนมคีวามภูมใิจในทอ้งถิน่ 

- มคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีอ
งานอาชพีผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐานในการ
จดัการ เจตคตทิีด่พีรอ้มทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัชัน้ที่
สูงขึน้การท างานหรอืงานอาชพี 

คณุภาพผู้เรียน 
   - ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทัง้ด้วยตัวเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ  อาจเป็น
แนวความคดิ โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลติ 
   - ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก
แยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ โดยใช้แผนการ
จดัการเรยีนรู ้ แบบฝึกทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห ์ ใหก้บั
ผูเ้รยีน 
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 - นักเรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การ
เขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณผู้เรียนมทีกัษะ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดบัชัน้ 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 
    - มเีป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกจิที่
สถานศกึษาก าหนดชดัเจน สถานศกึษาก าหนด
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิไวอ้ย่างชดัเจน 
สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา ความต้องการ
ของชุมชน ทอ้งถิน่ วตัถุประสงคข์องแผนการศกึษา
แห่งชาต ินโยบายของรฐับาลและของต้นสงักดั 
รวมทัง้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

 -  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม
ทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู ้สถานศกึษาจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทัง้ภายในและภายนอก
หอ้งเรยีน และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทีเ่อื้อต่อ
การจดัการเรยีนรู ้และมคีวามปลอดภยั ด าเนินงาน
พฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมายและพนัธ
กจิไวอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบับรบิทของ
สถานศกึษา ความต้องการของชุมชน ทอ้งถิน่
วตัถุประสงคข์องแผนการศกึษาแห่งชาต ิ 

   -  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

   -  จัด ร ะบบเทคโนโลยีสารสน เทศ เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการ
และการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ให้สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้
อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ 

- มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศกึษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทัง้ในส่วนการวางแผน
พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา การน าแผนไปปฏิบตัิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามกีารติดตามตรวจสอบ
ประเมนิผลและปรบัปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่องมกีาร
บริหารอตัราก าลงั ทรพัยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน มรีะบบการนิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพฒันา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมส่ีวนร่วมการวางแผน ปรบัปรุง และพฒันา และ
ร่วมรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษา 

 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

นโยบายของรฐับาลและของต้นสงักดั รวมทัง้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของสงัคม 
  การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
- มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมี
การบรหิารจดัการชัน้เรยีน โดยเน้นการมปีฏสิมัพนัธ์
เชงิบวก ใหเ้ดก็รกัครู ครูรกัเดก็ และเดก็รกัเดก็ เดก็
รกัทีจ่ะเรยีนรู ้สามารถเรยีนรูร้่วมกนัอย่างมคีวามสุข
  

- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พฒันาครู 
บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจดัให้มี
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีมาใชใ้นการพฒันางานและ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

การจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจดัการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบมขีัน้ตอนโดย
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 - ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทัง้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้โดยสรา้งโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่ อที่
หลากหลาย 
 

ใชเ้ครื่องมอืและวธิกีารวดัและประเมนิผลที่เหมาะสมกบั
เป้าหมายในการจดัการเรยีนรู ้ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รยีนเพื่อน าไปใชพ้ฒันาการเรยีนรู้ 
 - มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลป้อนกลบั
เพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรูค้รูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกนัแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทัง้ให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อน าไปใช้ในการปรบัปรุง
และพฒันาการจดัการเรยีนรู ้
 - จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต        
จดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชี้วดั
ของหลกัสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจดักิจกรรมได้จริงมรีูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได้ 

 
 

 
แนวทางส าหรบัการพฒันาในอนาคต 
 

 ๑. การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้การพฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนขึน้ 
 ๒. การส่งเสรมิใหค้รูเหน็ความส าคญัของการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัการจดัท าการ
วจิยัใน 
ชัน้เรยีนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 
 ๓. การพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รบัการอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตดิตามผล 
การน าไปใช ้และผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูข้องชุมชน 
 ๕. โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ ลดภาระงานพเิศษให้น้อยลง จดัหาแหล่ง
เ รี ย น รู้ 
สื่อ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน 
เ ปิ ด รั บ ก า ร 
เปลีย่นแปลงและสิง่ใหม่ ๆ เปิดโอกาสดา้นการแสดงออกทางความคดิอย่างเสรมีากขึน้ สรา้งแรงจูงใจ ในการ
เ รี ย น รู้ 
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ร่วมกนัเป็นทีม มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพิม่มากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท าเพื่อเป้าหมาย และ
วิ สั ย ทั ศ น์ 
ร่วมกนัของโรงเรยีน โดยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร/อบรม/สมัมนา และศกึษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. โรงเรยีนมุ่งพฒันาครูและบุคลากรภายในโรงเรยีนใหเ้ป็นครูมอือาชพี เป็นครูทีส่อนด ีซึ่งคอืครูทีจ่ดั 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์ 
จ าลอง ที่ครูเป็นผู้จดัท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ  มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้กบันักเรยีน 
ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น 
ไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถมากทีสุ่ด 
 ๗. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มี
โสตทัศนูปกรณ์ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสยีง 
โ ท ร ทั ศ น์  เ ป็ น ต้ น  ท า ใ ห้ ค รู 
สามารถจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รบัความรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนัน้โรงเรียนยงัมกีารพฒันา 
แหล่งเรยีนรูภ้ายใน อาท ิหอ้งภูมปัิญญาท้องถิน่ หอ้งอาเซยีน หอ้งสมุด ซึ่งจะมมีุมหนังสอื มุมมลัตมิเีดยี มุม
สบืคน้ ขอ้มูล(คอมพวิเตอร)์ ใหบ้รกิารกบันักเรยีน นักเรยีนสามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองได้ 
 ๘. โรงเรียนมกีารประสานการระดมทรพัยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพื่อระดบัทรพัยากรต่าง ๆ  
ทั ้ ง 
ความคิด ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการระดม
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
เพื่อใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนและ
น ามาใช ้ในการสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัครูและบุคลากรภายในโรงเรยีน 
 ๙. พฒันากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ  
สถานศึกษาให้เกิดสมัฤทธิผ์ลตามวิสยัทศัน์ ปรชัญา จุดเน้นและเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมพฒันา
ผู้ เ รี ย น 
อย่างรอบดา้น โดยการมส่ีวนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อ
ส่ ง ผ ล 
สะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรยีนคอื “โรงเรยีนส่งเสรมิคุณธรรม รกัษ์ความเป็นไทย” จนเป็นทีย่อมรบั
ข อ ง 
ชุมชนและทอ้งถิน่ 
 ๑๐. ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้เรียน ตามสุขบญัญัติ ๑๐ ประการ โดยความ  
ร่วมมอืของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จกัดูแลตนเองให้มสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง รู้จกัรกัษาสุขภาพ
อ น า มั ย 
ส่วนตนและมสุีขภาพจติทีด่ ี
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
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 ๑. การพฒันาครูผู้สอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกบัการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ  
ที ่๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET และ 
PISA 
 ๓. การจดัสรรครูผูส้อนใหต้รงตามวชิาเอกทีโ่รงเรยีนมคีวามต้องการและจ าเป็น 
 ๔. โรงเรยีนต้องการระดมทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
 ๕. โรงเรียนต้องการบุคลากรเพิม่เติม เพื่อให้การบริหารจดัการด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียนมีความ
ค ล่ อ ง ตั ว 
มากยิง่ขึน้ 
 ๖. ขอรบัการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิให้ความรู้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการจดักิจกรรมการ
เ รี ย น 
การสอน การวดัและประเมนิผลผูเ้รียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอนทกัษะการคดิเชื่อมโยง เพื่อ
พั ฒ น า 
ผูเ้รยีนไดเ้ตมิเตม็ตามศกัยภาพ 
 ๗. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมอืสนับสนุนส่งเสริมกจิกรรมของโรงเรยีน
เ พิ่ ม 
มากยิง่ขึน้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา พฒันาและส่งเสรมิผูเ้รยีนร่วมกนัระหว่างบ้าน โรงเรยีน และชุมชนอย่าง  
ต่อเนื่อง เพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพสอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชนและประเทศชาตต่ิอไป 
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ภาคผนวก 
 
 



 
 

หน้า | 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสัง่โรงเรยีน……………….. 

ที ่   /๒๕๖๓ 
เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการรวบรวมหลกัฐานเอกสารตามมาตรฐานการศกึษา 
และการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 

........................................................ 
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 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มกีารก าหนด
มาตรฐานการศกึษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศกึษาทุกระดบัและประเภท  และมาตรา 48 ใหห้น่วยงาน
ต้นสงักัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมปีระกาศใชก้ฎกระทรวง การประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดบั
ปฐมวยั ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 
พ.ศ. 2561 
 กระทรวงศกึษาธิการ จึงมีนโยบายปฏริูประบบการประเมนิและประกนัคุณภาพการศกึษาทัง้ภายใน
และภายนอกของทุกระดบั โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดด้ าเนินการพฒันามาตรฐาน
การศกึษาใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของรฐั ทีเ่น้นการปฏริูปการศกึษาดงักล่าว และสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป โดยมแีนวคดิว่า มาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถด าเนินงานเพื่อพฒันาผู้เรียนได ้ประเมนิไดจ้รงิ กระชบั 
และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จรงิ ขอ้มูลทีไ่ดเ้กดิประโยชน์ในการพฒันา
การศึกษาทุกระดับ ตัง้แต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และ
ระดบัชาต ิทัง้ยงัต้องประเมนิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เน้นการประเมนิสภาพจรงิและไม่ยุ่งยาก 

โรงเรยีนบา้นทุ่งหงาวจะด าเนินการรวบรวมหลกัฐานเอกสารตามมาตรฐานการศกึษา และการจดัท า
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 โดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้ภาครฐัและเอกชน จงึแต่งตัง้คณะกรรมการรวบรวมหลกัฐานเอกสารตามมาตรฐาน
การศกึษา และการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 มหีน้าทีใ่นการร่วม
ประชุม ปรกึษาหารอื และด าเนินการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาปีการศกึษา 2562 ใหม้ี
ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาชาต ิดงัต่อไปนี้  ดงันี้ 

 
 
 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑. ........................................ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน...........  ประธาน 

 ๒. ........................................        ครูโรงเรยีน...........   รองประธาน 

๓. ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๔.   ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๕.  ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๖. ........................................ ครูโรงเรยีน...........     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1) ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน 

  2) ใหค้ าปรกึษาแนะน า สนับสนุน และนิเทศตดิตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
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๒.  คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วย 

๑. ........................................ ครูโรงเรยีน...........   ประธาน 

 ๒. ........................................        ครูโรงเรยีน...........   รองประธาน 

๓. ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๔.   ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๕.  ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๖. ........................................ ครูโรงเรยีน...........     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1) ศกึษารายละเอยีดมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร 3  มาตรฐาน 

  2) วางแผนด าเนินการตามเป้าหมายในแผนปฏบิตักิารหรือมาตรฐานการศกึษา ก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณและผูร้บัผดิชอบ 

 3) ตรวจสอบประเมนิผล วางกรอบการประเมนิ จดัหาหรอืจดัท าเครื่องมอืเกบ็ขอ้มูล วเิคราะหแ์ละ

แปลความหมายขอ้มูล 

 4) น าผลการประเมนิมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนระยะต่อไป 

 5) จดัเอกสารรูปเล่ม จดัท าแฟ้มเอกสาร จดัท าหลกัฐานการด าเนินงานใหเ้ป็นระบบและจ าแนกตาม

มาตรฐาน 

 

 

 

๓.  คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา  ประกอบ 

๑. ........................................ ครูโรงเรยีน...........   ประธาน 

 ๒. ........................................        ครูโรงเรยีน...........   รองประธาน 

๓. ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๔.   ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๕.  ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๖. ........................................ ครูโรงเรยีน...........     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1) ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 

  2) น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

การศกึษามาพจิารณาตามเกณฑ ์และสรุปเป็นคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน ตลอดจนชี้แจงจุดเด่น จุดดอ้ย 

และใหข้อ้เสนอแนะการปฏบิตังิานของโรงเรยีนในปีต่อไป 
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๔.  คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ........................................ ครูโรงเรยีน...........   ประธาน 

 ๒. ........................................        ครูโรงเรยีน...........   รองประธาน 

๓. ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๔.   ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๕.  ........................................ ครูโรงเรยีน...........   กรรมการ 

๖. ........................................ ครูโรงเรยีน...........     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าท่ี  ประมวลผล และจดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนประจ าปีการศกึษา เสนอต่อโรงเรยีน 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และประชาสมัพนัธ์เผยแพร่แก่สาธารณชน 

 

  ใหค้ณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  จงตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเอาใจใส่ตามหน้าที ่ทีไ่ดร้บั

มอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ  หากมปัีญหาอุปสรรคใหร้ายงานผูบ้รหิารทราบ  เพื่อจะไดห้าแนวทางแก้ไข

ต่อไป 

 

  ทัง้นี้ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป 

 

   สัง่  ณ  วนัที่  ............  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 

(..............................................) 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน....................... 
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รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาติด้านความสามารถขัน้พ้ืนฐาน (NT) 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562 
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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน ( O–NET) 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2562 
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รายงานผลการทดสอบทางการศกึษา ระดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน ( O–NET) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
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