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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 256๔  ของ
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 256๔ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหารข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาสรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
ภาคผนวกของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ทั้ง 3 มาตรฐาน  

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
คณะครู ผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ต่อไป 

 
 

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
             วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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     บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖4 
ของโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖5 เมื่อ
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4  ของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวแล้ว     
          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  
                   (นายสาคร รักชาติ ) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 
เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา  โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวจึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 

ผู้เห็นชอบ.....................................................   ผู้อนุมัติ..................................................... 
  ( นายสง่า  ศรีนุ )         (นางสาวเพชรวราภรณ์ ทพิมพ์ศรี) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผู้จัดท ำ :  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ตั้งอยู่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่  7 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์40190 เบอร์โทรศัพท์043–001540 โทรสาร 043–001540 E-mail : bns.ac.th@hotmail.com   
Website : : www.bns.ac.th สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วม สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมมาตรฐานต าแหน่ง 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐาน 
4. จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้เข้มแข็ง 
6. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและการด าเนินชีวิต 

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ ที่ 1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กลยุทธ์ ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน 
กลยุทธ์ ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพครู 
และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

กลยุทธ์ ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 2.2 สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง 
กลยุทธ์ ที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ์ ที่ 2.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศในกำรจัด
กำรศึกษำและเป็นไปตำม

กลยุทธ์ ที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ ที่ 3.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสาระเรียนรู้สู่ท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว 

 

http://www.bns.ac.th/
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

มำตรฐำน 
 

กลยุทธ์ ที่ 3.3 พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  
ยุทธศำสตร์กำรจัดหำ สนับสนุน 
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ ที่ 4.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยในการจัดการ
เรียนการสอน 
กลยุทธ์ ที่ 4.2 พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ ที่ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ ที่ 5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ ที่ 5.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง 

โรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  
ยุทธศำสตร์น้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ ที่ 6.1 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
กลยุทธ์ ที่ 6.2 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว 

 

 

 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยมียุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการก าหนด
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยมียุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ที่ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางใน
จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พัฒนาสมรรถนะของนักเรียนพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐานต าแหน่ง 
 3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
สาระเรียนรู้สู่ท้องถิ่น และพัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 4. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 
 5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง 
 6. เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต และใช้ในการจัดการศึกษา 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 “วินัยดี มีน้ าใจ” 
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เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
“โรงเรียนสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม” 
 

 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรสายบริหาร 
จ านวน 2 คน ข้าราชการครู 16 คน พนักงานราชการ 12 คน และ ครูอัตราจ้าง 5 คน รวมทั้งหมดจ านวน 33 คน ได้
ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด าเนินงาน
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

         1.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำระดับปฐมวัย
และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดังนี้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                      ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
   มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ   
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม   
 
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลกำรประเมิน ระดับ ดีเลิศ   
ผลกำรด ำเนินงำน 
     เด็กมีพัฒนาการด้านน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข สามารถ
ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับวัย เด็กมีสุขภาพแข็งแรงมี
ทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มี
ความสุข มีความอารมณ์ที่ดีต่อตนเอง รักการออกก าลังกาย รักดนตรี ชื่นชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความ
สนใจ ใฝ่รู้ มั่นใจใน ตนเองและกล้าแสดงออกและมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยในระดับดีเยี่ยม มี
พัฒนาการ ทางสังคมเหมาะสมตามวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมี
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ความสุข ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของชั้นเรียนรู้จัก แบ่งปันและช่วยเหลือ ผู้อ่ืนตามโอกาส สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มี
ทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเต็มที่ตามความสามารถของตนเอง ใช้ภาษาสื่อความหมาย
และความคิด รู้จักสังเกต สามารถ ใช้ภาษาบอกความต้องการของตนเองได้ สามารถคิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
สามารถคิดตัดสินใจได้ด้วยตนเอง แสดงความคิดและจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
ของ ตนเองได้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกได้เหมาะกับวัย มีความรู้สึกที่ดีกับตนเองและผู้อ่ืน มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว มีการใช้ชีวิตประจ าวัน และได้ปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านการเล่นอย่างเป็นอิสระ รู้จักแบ่งปันหรือให้ รู้จักการรอคอย และสามารถสร้างผลงานจากการเรียนรู้แบบ 
On Hand กิจกรรมสร้างสรรค์ และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

3. ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

1. จุดเด่น  1. จุดเด่นมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

        โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   มีพัฒนาการด้านน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง สาธารณสุข มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย และมีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง.. 
2. จุดควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
        จัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย พัฒนาเทคนิคการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการ
ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ 

3. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 จัดโครงการเรียนรู้บูรณาการแบบโครงงาน (อนุบาล) เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดและการคิดแก้ไข
ปัญหา 
แผนปฏิบัติงำนที่ 2 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับชั้น อ.1-3) เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยและการประ
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  และความรับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 3 จัดกิจกรรมเวทีคนเก่ง (ระดับชั้น อ.1-2) เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจในตนเองและความกล้า 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
       ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ซึ่งการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือทั้งครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีครูผู้สอนที่มีวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอทุกระดับชั้น มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมทั้งมีสื่อและ
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
        สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และพัฒนาวิธีการสอนโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ในรูปแบบการสอนออนไลน์  โดยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการเรียนที่หลากหลายส่งผลให้การจัด
ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2564 
ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน On Hand ร่วมกับ On Line สลับกับ 
On Site โดยครูประจ าชั้นมีการออกเยี่ยมบ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือออกแจกใบงาน -ใบความรู้และส่งคลิปวีดีโอการ
สอนในกลุ่มไลน์ชั้นเรียน แจกนมและสนับสนุนค่าอาหารกลางวันทุกสัปดาห์ มีการประสานความร่วมมือระหว่างครู 
ผู้ปกครองและโรงเรียนเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาด้านต่างๆร่วมกันหลายช่องทาง  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเน้น
การใช้วัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล
พัฒนาการเด็ก 

ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1. จุดเด่นมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
         การบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา น าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการการ
บริหารจัดการด้านบุคลกร การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
น าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ   และน าผลการประเมินไปใช้ใน          
การปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
2. จุดควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนก ำรบริหำรและกำรจัดกำร 

          พัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง   

3. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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แผนปฏิบัติงำนที่ 2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
 
มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเหมาะสมในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก จนท าให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสูงกว่าที่สถานศึกษาก าหนด 
ครูทุกคนจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือให้มีพัฒนาการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีการ
จัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ครู
สามารถจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ครูมีการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลและน าผลมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพ่ือบรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม แบบระดมสมอง การประชุมกลุ่มผ่านไลน์กลุ่มชั้นเรียน เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการ พัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา ครูมีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก มีระบบดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1. จุดเด่นมำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  

มีการวางแผนและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นปี แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก จนท าให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านและจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์
ของครูอย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
2. จุดควรพัฒนำ ด้ำนมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับ        
การอบรม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ                      
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มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
3. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
แผนปฏิบัติงำนที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 
 ตามที่โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖4  
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้✓ 

 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

    ต้องปรับปรุง   ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น   ดี   ✓ ดีมำก    
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ สรุปผล 

มำตรฐำนที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำปฐมวัย ดีมำก ดีมำก บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
ลงชื่อ    ผู้รายงาน 

              (นายอดิศักดิ์ ใชยพรม) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว วันที่ 
                                                          29 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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                               บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒๗2 คน ครูผู้สอน 27 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)            
ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ   
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม   

 
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลกำรประเมิน ระดับ ดีเลิศ   
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียน             
บ้านหนองเสี้ยวได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น On Hand  On Line และ On Site รวมถึงจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือปรับให้เข้ากับสถานการณ์โดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนและให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนสูงสุด โดยได้ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการด าเนินงานต่างๆของ
โรงเรียน  โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียน
เป็นหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบ On Hand โดยคุณครูทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้นวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระของตนเอง จัดท าใบความรู้และใบงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือน าไปมอบให้นักเรียนที่บ้าน 
โดยฝ่ายวิชาการมีการก าหนดตารางการท างาน ออกแจกใบงานและเก็บใบงานอย่างชัดเจน ในแต่ละชั้นเรียนจะมีกลุ่ม 
Line ของครูประจ าชั้น ประจ าวิชาทุกวิชา ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประสานความร่วมมือและ
แก้ปัญหาร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และในช่วงที่สามารถ On Site ได้โรงเรียนได้จัดท าโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศขึ้น มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) สอนซ่อมเสริมผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)  จัดตารางสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ต้องการวัดผ่านการจัดการทดสอบในระดับชาติ  (O-Net) จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ทุกด้านท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเกิดการพัฒนาสอดคล้องกับ
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การจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้นผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนได้มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนานักเรียนในการ
พัฒนาลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ผู้เรียนเกิดความภูมิใจใน
ตนเอง และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 จุดเด่นมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

1. จุดเด่น มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้ง On hand On line และ On site 
ปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับสถานการณ์และตัวผู้เรียน มีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อแจกใบงานและให้
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนที่บ้านในห้วงที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ จนท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
ผู้เรียนสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นการท างานหรืองานอาชีพ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนด มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. จุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
๑. เนื่องจากปีการศึกษา 2564 ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การด าเนินกิจกรรม/

โครงการต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาไม่ได้ด าเนินการ 
100 เปอร์เซ็นต์ ครูและบุคลากรทุกท่านจึงต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน ศึกษาหาความรู้หรือพัฒนาตนเองด้าน
การใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียน เพ่ือแผนพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละ
กลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป
จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  

3. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 พัฒนาความสมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิ ศด้านวิชาการ 
วัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องให้จัดกิจกรรมที่เน้น
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดย
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียน
ให้ผู้เรียนได้สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 2 พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาของผู้เรียน 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานให้กับนักเรียนทุกคน เพ่ือให้มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม/โครงงานนักเรียน โดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 3  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนปฏิบัติงำนที่ 4  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพ/เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ/ส่งเสริมความเลิศตามศักยภาพ โดยการน า 
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม
ชุมนุมวิชาการ/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและหา
ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักปรับตนเองในการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
 
มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ผลกำรประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม   
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยจัดท าโครงการ การบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐาน          
ในการพัฒนาทองถิ่น(School-based Management for Local Development - SBMLD) เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครูทุกคนต้องปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้รองรับกับสถานการณ์ 
โรงเรียนจัดอบรมส่งเสริมให้ผู้สอนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0 และมีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร
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ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูทุกคนต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือแจกใบงานและใบความรู้
แก่นักเรียน ส ารวจปัญหาต่างๆด้านการจัดการเรียนการสอนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา มีการนิเทศภายใน นิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผนปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ในห้วงที่สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบ On Site ได้ โรงเรียนระดมทรัพยากรในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัด การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มีความ
ปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1. จุดเด่นมำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องและชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
บุคคลากรต่อเนื่อง จัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง / ปีการศึกษา มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายในมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก เอ้ือต่อการจัดการจัดการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และปลอดภัยต่อผู้เรียนและมีการจัดท า ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น (LEC) ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

2. จุดควรพัฒนำมำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
1. การบริหารอัตราก าลัง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ควรจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล

ครูผู้สอนหลักสูตรความเป็นเลิศต้องเข้มข้นและต่อเนื่อง  

3. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

แผนปฏิบัติงำนที่ 12 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ สรรหาครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

แผนปฏิบัติงำนที่ 13 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีห้องเรียนคุณภาพ จัดท าโครงการอบรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับครูทุกคน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านโครงงานให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/โครงงานนักเรียน โดยสอดแทรก
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้และกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จัดบรรยากาศ
ในโรงเรียนให้ร่มรื่น  นักเรียนมีบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนั่งพักผ่อน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 
มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผลกำรประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม    
 ผลกำรด ำเนินงำน 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย ที่สามารถด าเนินการได้ ปรับกิจกรรม/โครงการบางโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากประสบ
ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
และสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันออกเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ
ร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรี ยนอย่างเป็นระบบตาม
สภาพจริง และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งปัญหาต่างๆร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการแจกใบงานและใบความรู้มีการบริหารจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน า
ข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ในห้วงที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ โรงเรียนสนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ให้
นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน 
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1.จุดเด่นมำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับชั้นสามารถที่จะแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
2. สถานศึกษามีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน       
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

2. จุดควรพัฒนำมำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละ

กลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนา
ต่อไปจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

3. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

แผนปฏิบัติงำนที่ 17 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน 

แผนปฏิบัติงำนที่ 21 แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับครูทุกคน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/โครงงานนักเรียน โดยสอดแทรก  ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้และกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่าน
กระบวนการสอนคิด  (Thinking School) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้การนิเทศก ากับติดตาม และ
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖4 

 
 ตามที่โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

    ก ำลังพัฒนำ   ปำนกลำง   ดี    ดีเลิศ   ✓ ยอดเยี่ยม 
✓ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ระดับคุณภำพ สรุปผล 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

 
ลงชื่อ    ผู้รายงาน 

              (นายอดิศักดิ์ ใชยพรม) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
         วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190  
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 043 – 001540 โทรสาร 043 – 001540 
E-mail : bns.ac.th@hotmail.com   Website : : www.bns.ac.th 
จ ำนวนครู 31 คน  จ าแนกเป็นข้าราชการครู 17  คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 คน ครูอัตราจ้าง  7  คน  
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ๒  คน 
จ ำนวนนักเรียน   รวม 404 คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 141 คน ระดับประถมศึกษา  ๒63  คน 
 
 ประวัติควำมเป็นมำโรงเรียน (โดยสังเขป) 

  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 โดยมีนามว่า โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านหนองเสี้ยว โดยใช้ศาลาการ
เปรียญวัดเป็นโรงเรียน ต่อมาปี พ.ศ. 2511 คณะครู ชาวบ้าน ได้ร่วมมือกันจัดหาวัสดุก่อสร้างอาคารหลังใหม่ สมทบ
เงินงบประมาณทางราชการบนที่ดิน 6 ไร่ 24 ตารางวา ณ หมู่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ 7 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว                        

  ต่อมา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวได้ถ่ายโอนภารกิจการจัด
การศึกษา,บุคลากร,ทรัพย์สิน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอนุพล มาตย์นอก ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
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แผนผังโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
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 ๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ชื่อ-สกุล นายอดิศักดิ์  ไชยพรม วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต                  
(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ชื่อ-สกุล นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
 ๓.๑  ข้ำรำชกำรครู 

 ข้ำรำชกำร 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อำยุ 
(ปี) 

อำย ุ
รำชกำร 

(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ 
ครูประจ ำ

ชั้น 

๑ นางวนิดา วรุณศร ี 50 ๒๒ 
ครู/ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2/2 

๒ นางสาวญาณวีร์ ทศดร 38 ๑๓ 
ครู/ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. เคม ี คณิตศาสตร ์ ป.5/2 

๓ นางสาวสายชล  ภูม ี 44 14 
ครู/ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.2/1 

๔ นางสาวรัชริกุล จงร่วมกลาง 38 13 ครู/ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ ป.5/2 

๕ นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ 51 13 
ครู/ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. การประถมศึกษา สังคมฯ  ป.3/1 

๖ นางสาวอมรรตัน์  เพียเพ็ง 43 8 ครู/ช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.3/1 
๗ นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ 35 ๑๐ ครู/ช านาญการ ศษ.บ ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.4/1 

๘ นางสาวรัติกาล  บุญชัยศิริ       44 ๑๔ 
ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. การประถมศึกษา  คณิตศาสตร ์ ป.2/1 

๙ นางสาวจริยา  กาพล 38 ๑๒ 
ครู/ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1/2 

๑๐ นายไพโรจน์  บุญจง 46 ๑๓ 
ครู/ช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ดนตรสีากล ศิลปะ ป.2/1 

๑๑ นายสุวิจักขณ์ บรรยง 43 ๑๒ ครู/ช านาญการ วท.บ. 
วิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
พลศึกษา ป.3/2 

๑๒ นางวรุณี แอช 43 ๔ คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.5/1 
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๑๓ นายภาคิน เศรษฐภักด ี 44 12 คร ู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร ์ ป.4/1 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อำยุ 
(ปี) 

อำย ุ
รำชกำร 

(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ 
ครูประจ ำ

ชั้น 

๑๔ นางสาววิลาวัลย์ กุลนอก 28 2 คร ู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.1/2 
๑๕ นางสาวกนิษฐา จอดนอก 27 4 คร ู ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย ป.1/2 

๑๖ 
นางสาวจันญวรรย์   
เดิมสันเทียะ 

31 4 คร ู วท.บ. ชีววิทยา ภาษาไทย ป.1/3 

พนักงำนรำชกำร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำ
ยุ 

ประสบกำรณ์ 
กำรสอน(ปี) 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/ 

ชั้น 
ครูประจ ำชั้น 

๑ นางสาวเสาลักษณ์  นามลิวัน ๕๒ ๑๑ คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย อ.1/1 

๒ นางสาวชลากร อัยจักร ์ ๔๐ ๑๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ทั่วไป ป.3/2 
๓ นางสาวกันย์วิกร วงษ์ประเสริฐ ๓๘ ๑๓ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาไทย ป.2/2 
4 นางสาวสุกัญญา ปิดตาระเต ๓๖ ๑๓ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1/1 
5 นางสมจิต  มะลัย ๕๐ ๘ ม.6 - ครูพี่เลีย้ง อ.3/2 
6 นางสาวดรณุี  ลุนบง ๓๑ ๘ ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ ครูพี่เลีย้ง อ.1/2 
7 นางสาวสมปอง ลอยนอก ๔๑ 6 บธ.บ การจัดการทั่วไป ครูพี่เลีย้ง อ.2/2 

8 นางสาวประภาสริิ บางปา ๓๙ ๑๒ บธ.บ 
บริหารธรุกิจ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/งานพัสด ุ

- 

9 นางสาวปฏิมาภรณ์  เหลือผล ๒๘ 2 เดือน ศป.บ. 
ศิลปะดนตรีและการ

แสดงพื้นบ้านฯ 
ครูพี่เลีย้ง - 

๑๐ นางสาวธนาภรณ์ สมพมิตร ๓๒ - ปวช. การบัญชี ธุรการ - 
๑๑ นางชนัดดา  ตั้งอุทัยกุล ๔๐ - บธ.บ. การจัดการทั่วไป การเงิน - 

๑๒ นายสุนทร  ทิพยเนตร ๕๘ - ม.3 - 
พนักงานขับ

รถยนต ์
- 

13 นางดาวน้อย ทิพยเนตร 58 - ม.3 - ภารโรง - 

ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำ
ยุ 

ประสบกำรณ์ 
กำรสอน(ปี) 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/ 

ชั้น 
ครูประจ ำชั้น 

๑ นางสาวรชพร  สีนวล ๓๑ ๕ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.6/1 
2 นางสาวธนิดา  ศรีวงษ์ ๓๑ 4 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ป.6/2 
3 นายธนวัชร  เสนาเมือง ๒๔ 2 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา     
4 นายสายทอง  สมอแข็ง ๕๕ - ม.6 - ยาม - 
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5 นางสาวรชพร  สีนวล ๓๑ ๕ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.6/1 

 3.2 ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรประจ ำชั้นเรียน 
  1 ครูท ำหน้ำที่สอน และครูประจ ำชั้นระดับอนุบำล 
 

          ระดับชั้น ครูประจ ำชั้น 
ระดับอนุบาลปีที่ 1/1 นางเสาวลักษณ์   ถนอมชีพ 

นางสาวดรุณี  ลุนบง 
ระดับอนุบาลปีที่ 1/2 นางสาวดรุณี  ลุนบง 

นางสาวปฏิมาภรณ์  เหลือผล 
ระดับอนุบาลปีที่ 2/1 นางสาวสายชล    ภูมี 
ระดับอนุบาลปีที่ 2/2 นางสาวสมปอง   ลอยนอก 
ระดับอนุบาลปีที่ 3/1 นางสาวอมรรัตน์   เพียเพ็ง 
ระดับอนุบาลปีที่ 3/2 นางสาววิลาวัลย์   กุลนอก 

นางสมจิต  มะลัย 
 

2 ครูท ำหน้ำที่สอน และครูประจ ำชั้นระดับประถมศึกษำ 
 

ระดับชั้น ครูประจ ำชั้น 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวรัติกาล  บุญชัยศิริ 

นางรัตนาภรณ์   ทองหล่อ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวจริยา   กาพล 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวกนิษฐา  จอดนอก 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวสุกัญญา    ปิดตาระเต 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3/2 นางสาวชลากร   อัยจักร์ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวนงลักษณ์   จงเทพ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวจันญวรรย์  เดิมสันเทียะ 

นายสุวิจักขณ์  บรรยง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5/1 นายธนวัชร เสนาเมือง 

นางวรุณี   แอช 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวรัชริกุล  จงร่วมกลาง 

นายภาคิน     เศรษฐภักดี 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวรชพร  สีนวล 

นายไพโรจน์  บุญจง 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/2 นางสาวธนิดา  รามัญวงษ์ 
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นางสาวญาณวีย์ ทศดร 
๓.3  สรุปจ ำนวนบุคลำกร 
  ๓.๔.๑ จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
- ผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 
- รองผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รวม - - 2 - 2 
๒. สำยงำนกำรสอน 

- ข้าราชการ - 12 4 - 16 
- พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ/พนักงานจ้าง
เหมาบริการ (สอน) 

1 11 1 - 13 

- อ่ืนๆ (ระบุ) ครูต่างชาติ - - - - - 
รวม     ๑ 23 5 - 29 

๓. สำยงำนสนับสนุนกำรสอน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 1 - - 4 
- พนักงานจ้างเหมา

บริการ 
- - - - - 

- ลูกจ้างประจ า - - - - - 
- พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - 
- ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 
- พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 
1 - - - 1 

รวม 4 1 - - 5 
รวมทั้งสิ้น 5 24 7 - 36 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 23 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมวฒุิกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 24 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร

ข้าราชการ

พนักงานจ้างสายงานสอน

พนักงานจ้างสายสนับสนุน



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 25 
 

๔. ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 
 

จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล –ประถมปี่ท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2564  

 

รำยละเอียด 
จ ำนวนเด็กที่เข้ำรับบริกำร(แยกเพศ) 

ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 ห้อง 1 6 8 14 

อนุบาล 1 ห้อง 2 11 5 16 

อนุบาล 2 ห้อง 1 8 18 26 

อนุบาล 2 ห้อง 2 10 16 26 

อนุบาล 3 ห้อง 1 12 13 25 

อนุบาล 3 ห้อง 2 13 13 26 

ประถมศึกษา 1 ห้อง 1 18 11 29 

ประถมศึกษา 1 ห้อง 2 19 11 30 

ประถมศึกษา 2 ห้อง 1 7 13 20 

ประถมศึกษา 2 ห้อง 2 7 11 18 

ประถมศึกษา 3 ห้อง 1 14 13 27 

ประถมศึกษา 3 ห้อง 2 12 14 26 

ประถมศึกษา 4 ห้อง 1 13 8 21 

ประถมศึกษา 4 ห้อง 2 17 3 20 

ประถมศึกษา 5 ห้อง 1 9 9 18 

ประถมศึกษา 5 ห้อง 2 8 7 15 

ประถมศึกษา 6 ห้อง 1 11 14 25 

ประถมศึกษา 6 ห้อง 2 15 7 22 
รวม 210 194 404 
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5. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
5.1 จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล เปรียบเทียบ 3 ปีกำรศึกษำย้อนหลัง ปีกำรศึกษำ 2562 -  2564 
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อนุบำล 1

อนุบำล 2

อนุบำล 3

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล
ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2562



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 27 
 

5.2 จ ำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ เปรียบเทียบ 3 ปีกำรศึกษำย้อนหลัง  ปีกำรศึกษำ 2562 -  2564 
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6. สรุปข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ  

 
ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 

1.1 ข้อมูลนักเรียน  
จ ำนวนเด็ก 140  
จ ำนวนผู้เรียน 264 404 
1.2-ข้อมูลบุคลำกร   
ผู้บริหารสถานศึกษา 2  
ครูปฐมวัย 9  
ครูประถมศึกษา 20  
บุคลากรสนับสนุน 5 36 
1.3 จ ำนวนห้อง   
ห้องเรียนปฐมวัย 6  
ห้องเรียนประถมศึกษา 12  
ห้องปฏิบัติการ 6  
ห้องพยาบาล 1  

 
7. สรุปข้อมูลส ำคัญของสถำนศึกษำ  
 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 
1.1 กำรศึกษำปฐมวัย  
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก 1 : 15  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 23  
จ านวนครูครบชั้น  ✓    ครบชั้น 

        ไม่ครบชั้น 
 

1.2-ระดับประถมศึกษำ   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก 1 : 13  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 22  
จ านวนครูครบชั้น  ✓    ครบชั้น 

        ไม่ครบชั้น 
 

1.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
อนุบาลปีที่ 3 100  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 100  
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8. ข้อมูลด้ำนอำคำรเรียน – อำคำรประกอบ 
 

ที ่ อาคาร จ านวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 3/12 1  หลัง  
2 อาคารอนุบาล 8   1  หลัง  
3 อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง  
4 อาคารเรียน 4/12 1  หลัง  
5 โรงอาหาร 1  หลัง  
6 อาคารสุขา 1  หลัง  
7 โรงจอดรถ 1  หลัง  
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9. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ  
9.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ผลพัฒนำกำรเด็กระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
เด็กที่
ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ
คุณภำพ 
พัฒนำกำร 

ด้ำน
ร่ำงกำย 

ด้ำน
อำรมณ์
จิตใจ 

ด้ำน
สังคม 

ด้ำน
สติปัญญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 
ชั้นอนุบำลปีที่ 1/1 14 2.92 2.94 2.95 2.76 11.57 2.89 ดี 
ชั้นอนุบำลปีที่ 1/2 16 3.00 3.00 3.00 2.89 11.89 2.97 ดี 

รวม 30 5.92 5.94 5.95 5.65 23.46 5.64  
ค่ำเฉลี่ย  2.96 2.97 2.975 2.82 11.73 2.82 ดี 

สรุประดับคุณภำพ  ๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓    

สรุปพัฒนำกำร  ดี ดี ดี ดี    
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

จ ำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร ระดับชั้นอนุบำล 1

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) เด็กทั้งหมด
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ผลพัฒนำกำรเด็กระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภำพ 
พัฒนำกำร 

ด้ำน
ร่ำงกำย 

ด้ำน
อำรมณ์
จิตใจ 

ด้ำน
สังคม 

ด้ำน
สติปัญญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 
ชั้นอนุบำลปีที่ 

๒/1 
26 2.95 2.91 2.96 2.93 11.75 2.95 ดี 

ชั้นอนุบำลปีที่ 
๒/2 

27 2.99 2.99 2.99 2.98 11.95 2.99 ดี 

รวม 53 5.94 5.9 5.95 5.91 23.7 5.94  
ค่ำเฉลี่ย   2.97 2.95 2.975 2.955 11.85 2.97 ดี 

สรุประดับคุณภำพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนำกำร  ดี ดี ดี ดี    
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

จ ำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร ระดับชั้นอนุบำล 2

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) นักเรียนทั้งหมด
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ผลพัฒนำกำรเด็กระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๓ 
 

ระดับชั้น 

จ ำนวน 
เด็ก 
ที่

ประเมิน 

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

รวม ค่ำเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภำพ 
พัฒนำกำร 

ด้ำน
ร่ำงกำย 

ด้ำน
อำรมณ์
จิตใจ 

ด้ำน 
สังคม 

ด้ำน 
สติปัญญำ 

ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 
ชั้นอนุบำลปีที่ 

3/1 
25 2.91 3.00 2.98 2.93 11.82 2.95 ดี 

ชั้นอนุบำลปีที่ 
3/2 

26 2.91 2.84 2.90 2.77 11.42 2.86 ดี 

รวม 51 5.82 5.84 5.79 5.95 23.24 5.81   
ค่ำเฉลี่ย   2.91 2.92 2.895 2.85 11.62 2.905 ดี 

สรุประดับคุณภำพ  3 3 3 3    

สรุปพัฒนำกำร  ดี ดี ดี ดี    
 
 
 

 

57 59 60 59

3 1 0 10 0 0 0

60 60 60 60

0

10

20

30

40

50

60

70

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

จ ำนวนนักเรียนมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร ระดับชั้นอนุบำล 3

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) นักเรียนทั้งหมด
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9.2 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำ 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำที่ 1  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

กำรเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 59 - - - 4 9 22 13 11 46 77.97 

2. คณติศาสตร ์ 59 - - - - 11 11 13 24 48 81.35 

3. วิทยาศาสตร ์ 59 - - - - - 8 24 27 59 100 

4. สังคมศึกษา ฯ 59 - - - - 9 29 11 10 50 84.75 

5. ประวตัิศาสตร ์ 59 - - - - - 18 20 21 59 100 

6. สุขศึกษา ฯ 59 - - - - - - - 59 59 100 

7. ศิลปะ 59 - - - - 5 2 5 47 54 91.53 

8. การงานอาชีพฯ 59 - - 1 2 4 7 4 41 52 88.14 

9. ภาษาตา่งประเทศ 59 - - - - 6 10 16 27 53 89.83 

รวม 59 - - 1 6 44 107 106 267 480 813.57 

ร้อยละ ๑๐๐ - - 0.18 1.12 8.28 20.15 19.96 50.28 90.39 90.49 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

กำรเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 38 - - - 5 7 6 5 15 26 68.42 

2. คณติศาสตร ์ 38 - - - 1 9 12 5 11 28 73.68 

3. วิทยาศาสตร ์ 38 - - - - 5 12 6 15 33 86.84 

4. สังคมศึกษา ฯ 38 - - - - 8 7 12 11 30 78.95 

5. ประวตัิศาสตร ์ 38 - - - - - 10 15 13 38 100.00 

6. สุขศึกษา ฯ 38 - - - - - - - 38 38 100.00 

7. ศิลปะ 38 - - - - 5 5 10 18 33 86.84 

8. การงานอาชีพฯ 38 - - - - 6 7 10 15 32 84.21 

9. ภาษาตา่งประเทศ 38 - - - - 7 16 5 10 31 81.58 

รวม 38 - - - 6 47 75 68 146 289 760.53 

ร้อยละ 100 - - - 
1.75 13.74 21.92 19.88 42.69 84.50 84.50 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

กำรเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 53 - - - - 2 18 18 15 51 96.23 

2. คณติศาสตร ์ 53 - - - - 2 16 27 8 51 96.23 

3. วิทยาศาสตร ์ 53 - - - - - 3 35 15 53 100.00 

4. สังคมศึกษา ฯ 53 - - - - - 9 12 32 53 100.00 

5. ประวตัิศาสตร ์ 53 - - - - - 17 19 17 53 100.00 

6. สุขศึกษา ฯ 53 - - - - - - - 53 53 100.00 

7. ศิลปะ 53 - - - - 1 2 3 47 52 98.11 

8. การงานอาชีพฯ 53 - - - - 3 4 8 38 50 94.34 

9. ภาษาตา่งประเทศ 53 - - - - 18 13 17 5 35 66.04 

รวม 53 - - - - 26 82 139 230 451 850.94 

ร้อยละ 100 - - - - 5.45 17.19 29.14 48.22 94.55 94.55 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน 
นักเรียน 

ที่ได้ผลกำร
เรียนเฉลีย่

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 41 - - - - 8 10 10 13 33 62.26 

2. คณติศาสตร ์ 41 - 2 8 2 3 4 8 14 26 49.06 

3. วิทยาศาสตร ์ 41 - - - 1 12 9 15 4 28 52.83 

4. สังคมศึกษา ฯ 41 - - - - - 3 19 19 41 77.36 

5. ประวตัิศาสตร ์ 41 - - - 7 5 5 8 16 29 54.72 

6. สุขศึกษา ฯ 41 - - - - 3 13 7 18 38 71.70 

7. ศิลปะ 41 - - - - 3 7 4 27 38 71.70 

8. การงานอาชีพฯ 41 - - 4 3 2 4 6 23 33 62.26 

9. ภาษาตา่งประเทศ 41 - - 5 4 3 13 10 6 29 54.72 

รวม 41 - - - - 39 68 87 140 295 556.60 

ร้อยละ 100 - - - - 8.18 14.26 18.24 29.35 61.85 61.85 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

กำรเรียน
เฉลี่ยระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่เข้ำสอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 33 -  -  -  -  5 6 4 18 28 52.83 

2. คณติศาสตร ์ 33 -  -  -  7 3 8 4 11 23 43.40 

3. วิทยาศาสตร ์ 33 -  -  -  -  3 9 15 6 30 56.60 

4. สังคมศึกษา ฯ 33 -  -  -  -  -  12 5 16 33 62.26 

5. ประวตัิศาสตร ์ 33 -  -  -  2 2 6 9 14 29 54.72 

6. สุขศึกษา ฯ 33 -  -  -  -  -  5 2 26 33 62.26 

7. ศิลปะ 33 -  -  -  -  1 6 8 18 32 60.38 

8. การงานอาชีพฯ 33 -  -  -  -  1 2 2 28 32 60.38 

9. ภาษาตา่งประเทศ 33 -  -  3 6 7 12 2 3 17 32.08 

รวม 33 -  -  3 15 22 66 51 140 257 484.91 

ร้อยละ 100 -  -  3 15 4.61 13.84 10.69 29.35 53.88 53.88 
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6. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 
นักเรียน 
ที่ได้ผล

กำรเรียน
เฉลี่ย

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
ได้ระดบั 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน 
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

1. ภาษาไทย 47 - - -  - 14 14 9 10 33 62.26 

2. คณติศาสตร ์ 47 - - - 15 18 4 5 5 14 26.42 

3. วิทยาศาสตร ์ 47 - - - - 9 22 9 7 38 71.70 

4. สังคมศึกษา ฯ 47 - - - - 1 8 7 31 46 86.79 

5. ประวตัิศาสตร ์ 47 - - - 7 9 5 8 18 31 58.49 

6. สุขศึกษา ฯ 47 - - - - 1 9 17 20 46 86.79 

7. ศิลปะ 47 - - - - 7 11 10 19 40 75.47 

8. การงานอาชีพฯ 47 - - - 1 1 9 10 26 45 84.91 

9. ภาษาตา่งประเทศ 47 - - - 4 7 15 11 10 36 67.92 

รวม 47 - - - 27.00 67.00 97.00 86.00 146.00 329.00 620.75 

ร้อยละ 100 - - - 6.38 15.84 22.93 20.33 34.52 77.78 77.78 
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t0.00 t10.00 t20.00 t30.00 t40.00 t50.00 t60.00 t70.00 t80.00 t90.00 t100.00

ประถมฯ 1

ประถมฯ 2

ประถมฯ 3

ประถมฯ 4

ประถมฯ 5

ประถมฯ 6

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป

ประถมฯ 1 ประถมฯ 2 ประถมฯ 3 ประถมฯ 4 ประถมฯ 5 ประถมฯ 6
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 

ระดับชั้นประถมศกึษำปีที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้ำน 

ระดับโรงเรียน ๖๖.๘๗ ๖๕.๖๕ ๖๕.๒๖ 

ระดับจังหวัด ๗๕.๓๕ ๗๒.๘๕ ๗๔.๑๙ 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) ๗๑.๙๙ ๖๙.๕๙ ๗๐.๘๒ 

ระดับประเทศ ๗๔.๑๔ ๗๑.๘๖ ๗๓.๐๒ 
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อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยทั้งสองด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
(Reading Test : RT)

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศกึษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนคณิตศำสตร ์ ด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้ำน 

ระดับโรงเรียน 50.35 57.58 53.97 

ระดับจังหวัด 53.58 59.95 56.75 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 43.94 51.67 47.49 

ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.80 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้งสองด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียน
ระดับชำติจ ำแนกตำมระดับ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT) 

และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 25๖3 – 2564 
 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖3 
ปีกำรศึกษำ 

2564 

ร้อยละของผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๔๐.๐๘ 50.35 + 10.27 

ด้านภาษาไทย ๒๔.๘๐ 57.58 + 32.78 

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๓๒.๔๔ 53.97 + 21.53 
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เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนผู้เรียน
ระดับชำติ 

(National Test : NT) และร้อยละผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 -
2564

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละ(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 

ตำรำงท่ี  1  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

รำยวิชำ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
ภาษาไทย 50.82 12.47 
ภาษาอังกฤษ 41.96 13.66 
คณิตศาสตร์ 36.84 9.10 
วิทยาศาสตร์ 31.79 9.97 

 

 
 
เปรียบเทียบคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศกึษำปีที่ 6 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับคะแนนระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค
และระดับประเทศ 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

โรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.82 49.67 49.10 49.24 50.38 
ภาษาอังกฤษ 41.96 38.08 38.05 35.62 39.22 
คณิตศาสตร์ 36.84 36.09 35.62 35.80 36.83 
วิทยาศาสตร์ 31.79 33.77 33.48 33.61 34.31 

 

เปรียบเทียบคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศกึษำปีที่ 6 ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับ
ภำคและระดับประเทศ 
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10. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ มีประชากรประมาณ 659 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดทรงศร ทุ่งนา แปลงเกษตร อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ พืชเศรษฐกิจส าคัญ คือ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ไม้ยืนต้น หม่อน – ไหม พืชผักตามฤดูกาล สัตว์เลี้ยง คือ โค 
กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
 

แหล่งกำรเรียนรู้ภำยใน แหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอก 
ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องสมุด 
สวนสมุนไพร 

วัดทรงศร 
วัดป่าวังคูณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ฝายน้ าบ้านหนองเสี้ยว 
ทุ่งนา 
แปลงเกษตร 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สำขำ/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชำญ 

นางสาวโสพิช  สิทธิทองศรี 
นางบาง  สุขเพีย 
นางส าอาง สุขเพีย 
นางหล่ า  สีเกิ้ง 
นายบุญศณี  พลรักษา 
นายบุญศณี พลรักษา 
นางราณี  สาโก 
นายสมเดช  มัตตะวงษ์ 

งานฝีมือ/การร้อยมาลัย 
การสาวไหม/การทอผ้าไหมมัดหมี่ 
การปลูกหม่อน/เลี้ยงไหม 
การทอเสื่อ 
เรื่องราว/ต านานท้องถิ่น 
การปลูกมันส าปะหลัง 
การเลี้ยงวัว 
การเลี้ยงวัว 
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11. โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยอดิศักดิ์ ใชยพรม 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำงสำวเพชรวรำภรณ์  พิมพ์ศร ี

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
บ้ำนหนองเสี้ยว 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

ฝ่ำยวิชำกำร 
นำงวนิดำ วรุณศรี 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
นำงญำณวีย์ ทศดร 

ฝ่ำยบริกำร 
นำยไพโรจน์ บุญจง 

ฝ่ำยปกครอง 
นำงวรุณี แอช 

โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

1.งานวางแผนงานวิชาการ 
- นางวนิดา  วรุณศร ี
2. งานหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้และกลุ่มงาน
สาระการเรียนรู ้
- นางสาวจริยา  กาพล 
- นางสาวสายชล  ภูม ี
3. งานจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
- นางสาวรัตกิาล  บุญชัยศริ ิ
-นางสาววลิาวัลย์ กุลนอก 
4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- นางสาวรชพร  สีนวล 
- นายสุวิจกัขณ ์ บรรยง 
5. งานส่งเสริมพัฒนางาน
วิชาการของสถานศกึษา/งาน
นิเทศ/งานวิจัย/งานสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
- นางสาวจริยา  กาพล 
- นางสาวสายชล  ภูม ี
- นางสาวสมปอง  ลอยนอก 
6. งานวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
- นางสาวกันย์วกิร วงษ์ประเสรฐิ 
-นางสาววลิาวัลย์ กุลนอก 
7.งานทะเบียนนักเรียน 
- นางสาวจริยา  กาพล 
- นางสาวสมปอง  ลอยนอก 
8.งานแนะแนว 
- นางสาวธนิดา ศรีวงศ ์
9. งานประกนัคุณภาพ 
- นางวนิดา  วรุณศร ี
- นางสาวกันย์วกิร วงษ์ประเสรฐิ 
-นางสาววลิาวัลย์ กุลนอก 
11.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

1. งานวางแผนการศึกษา 
- นางสาวญาณวีย์ ทศดร 
- นางสาวอมรรัตน์ เพียเพง็ 
2.งานสารบรรณ 
- นางสาวธนาภรณ์ สมพมิตร 
3. งานการเงิน บัญชี  
- นางชนัดดา ตั้งอุทัยกูล 
4.งานพัสด ุ
- นางสาวประภาสริิ บางปา 
5.งานบริหารงานบุคคล 
- นางสาวญาณวีย์ ทศดร 
- นางสาวธนาภรณ์ สมพมิตร 
6.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- นางสาวธนาภรณ์ สมพมิตร 
7. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- นางสาวญาณวีย์ ทศดร 
- นางปภาดา  สขุเพีย 
8. งานระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
- นางชนัดดา  ตั้งอทุัยกูล 
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- นางปภาดา  สขุเพีย 
- นางสาวพวงผกา จิตวิขาม 
10. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
- นางสาวญาณวีย์ ทศดร 
11.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. งานระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน 
- นางสาวสุฎาพร  รามญัวงค ์
2.งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม 
- นางวรุณี  แอช 
3. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  
- นางรตันาภรณ์  ทองหลอ่ 
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- นางสาวสกุัญญา  ปิดตาระเต 
5.งานรักษาความปลอดภัย 
- นางวรุณี  แอช 
6.งานกิจกรรมพิเศษ 
- นายเดชา  พลรกัษา 
-นางสาวกนิษฐา จอดนอก 
7. งานป้องกนั แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- นายสุวิจกัขณ ์ บรรยง 
8.งานวัดและประเมินผล
พฤติกรรมของนักเรียน 
- นางวรุณี  แอช 
9.งานนิเทศติดตามผลการ
พัฒนาระบบกิจการนักเรียน 
- นางสาวสุฎาพร  รามญัวงค ์
10.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. งานโสตทัศนศึกษา 
- นายภาคิน  เศรษฐภักด ี
2.งานประชาสัมพันธ ์
-นายภาคิณ  เศรษฐภกัด ี
2. งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
- นางสาวชลากร  อัยจักร ์
3. งานนักการ ภารโรง ยาม 
- นายไพโรจน์  บุญจง 
- นายสุนทร  ทิพยเนตร 
- นางดาวน้อย  ทิพยเนตร 
- นายสายทอง  สมอแข็ง 
4. งานสาธารณูปโภค 
- นายไพโรจน์  บญุจง 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
- นางสาวรัชรกิุล จงรว่มกลาง 
6.งานโภชนาการและสหกรณ ์
- นางสาวรัชรกิุล  จงรว่มกลาง 
- นางสาวชลากร  อัยจักร ์
7. งานโรงเรียนและชุมชน 
- นางเสาวลักษณ์ นามลิวัน 
- นางสาวดรุณี  ลุนบง 
- นางสมจิต  มะลัย 
8.งานยานพาหนะ 
-นายภาคิณ  เศรษฐภกัด ี
9.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องสมุด 
- นางสาวนงลกัษณ์  จงเทพ 
10.งานสวัสดิการและปฏิคม 
- นางเสาวลักษณ์ นามลิวัน 
11.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ  2564 

มำตรฐำนที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
ประเด็น
พิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

๑. 
สถานศึกษามี
การบริหาร
จัดการสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ 

สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การจัดศึกษาอย่าง
ครบถ้วนร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการจัด
ศึกษาอย่างครบถ้วน 

-เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษามีการปฏิบัติตาม
แผนการบริหารจัดการตามบริบท
ของสถานพฒันาเด็กปฐมวัย โดยมี
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว และกิจกรรมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
หนองเสี้ยว รองรับผลการ
ด าเนินงานและน าผลการประเมิน
ไปพัฒนา และปรับปรุง 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๒. 
สถานศึกษามี
การบริหาร
หลักสูตร
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

สถานศึกษามีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
สถานศึกษามีการ
ประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น 

-เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษามีการจัดท า และ
ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๓. 
สถานศึกษามี
การบริหาร
จัดการข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ 

สถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศ และบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
สถานศึกษามีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
และบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 
 

-เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษามีการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และน า
ข้อมูลที่จัดเก็บไปประมวลผล และ
ด าเนินงานจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ ๑.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 

 

ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับคุณภำพ 

๑.  บริหารจัดการ
บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

- สถานศึกษามี
โครงสร้างการ
บริหารงานและ
พัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษามี
โครงสร้างการ
บริหารงานและ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษามีการจัดท า 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 
และบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
- โครงการสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว 
- โครงการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
- กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ครูและบุคลากร  รองรับ
ผลการด าเนินงาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
 

๒.  ผู้บริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
หัวหน้าระดับปฐมวัย 
/ผู้ด าเนินกิจกรรม มี
คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
เหมาะสม และ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติใน
การบริหาร
สถานศึกษามี
ประสบการณ์ใน
การพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  ร้อย
ละ 85 

ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษา ผู้บริหาร
มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติในการ
บริหารสถานศึกษามี
ประสบการณ์ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก 
สถานศึกษามีการจัดท า 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 
และบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
- กิจกรรมอบรม ส่งเสริม
ศักยภาพครู และบุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 

 

สรุปผลระดับคุณภำพ 

๓.  ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ี
ท าหน้าที่หลักในการ
ดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีวุฒ
การศึกษา/คุณสมบัติ
เหมาะสม 

- ครูมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติในการจัด
ประสบการณ์ใน
การพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องร้อย
ละ 85 

ร้อยละ 90 ครูมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ในการจัด
ประสบการณ์ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่าง 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาได้จัดท า 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 
และบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
- กิจกรรมอบรม ส่งเสริม
ศักยภาพครู และบุคลากร 
- กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาองค์กรของ
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว 
- กิจกรรมศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น
 ต้องปรับปรุง 

๔. บริหารบุคลากรจัด
อัตราส่วนของครู/
ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อ
จ านวนเด็กในแต่ละ
กลุ่มอายุ 

- สถานศึกษามีการ
บริหารจัดอัตราครู
ครบถ้วนตาม
อัตราส่วนที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 90 
สถานศึกษามีการ
บริหารจัดอัตราครู
ครบถ้วนตาม
อัตราส่วนที่ก าหนด 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จากสถานศึกษาได้จัดท า  
- โครงการสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว 
- กิจกรรมการก าหนดอัตราก าลัง
ของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
 

ประเด็น
พิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
วิธีด ำเนินงำน 

 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๑. บริหาร
จัดการด้าน
สภาพแวดล้อม
เพ่ือความ
ปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

สถานศึกษามี
นโยบายในการ
วางแผนการ
บริหารจัดการ
อาคารสถานที่
อย่างครอบถ้วน 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 87 
สถานศึกษามี
นโยบายในการ
วางแผนการ
บริหารจัดการ
อาคารสถานที่
อย่างครบถ้วน   

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายตาม
แผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ โดย
ประเมินจากแบบบันทึกการส ารวจค้นหาจุดเสี่ยง
และแบบบันทึกการปรับปรุง/พัฒนาแผนและ
การด าเนินงาน 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
- โครงการค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๒. โครงสร้าง
และตัวอาคาร
มั่นคง  ตั้งอยู่ใน
บริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดล้อม 
ให้มีระบบรักษา
ความปลอดภัย 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 87 
สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อม 
ให้มีระบบรักษา
ความปลอดภัย  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม 
ให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายของ
สถานศึกษา โดยประเมินจากแบบประเมิน
สภาพแวดล้อมอาคารเพ่ือความปลอดภัย 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
- โครงการค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๓. จัดการความ
ปลอดภัยของ
พ้ืนที่เล่น/สนาม
เด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อม 
ภายนอกอาคาร 

สถานศึกษามี
นโยบาย
ปรับปรุงและ
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ
อาคาร และ
บริเวณสนามเด็ก
เล่น 

ร้อยละ 88 
สถานศึกษามี
นโยบายปรับปรุง
และพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ
อาคาร และ
บริเวณสนามเด็ก
เล่น  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายของ
สถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายนอกของอาคารและบริเวณ
สนามเด็กเล่น โดยประเมินจากแบบบันทึกการ
ส ารวจค้นหาจุดเสี่ยง และแบบคัดกรองความ
เสี่ยงสนามเด็กเล่น 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ร้อยละ 85 
 

 
ประเด็น
พิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
วิธีด ำเนินงำน 

 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๔.  จัดการ
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร  
ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้
ปลอดภัย
เหมาะสมกับการ
ใช้งานและ
เพียงพอ 

สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดล้อม 
และจัดหาสื่อ
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 
ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 89 
สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อม 
และจัดหาสื่อ
อุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 
 
 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายของ
สถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม ภายในอาคาร 
และจัดหาสื่ออุปกรณ์ท่ีปลอดภัยและเหมาะสม
กับวัยของเด็ก  
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
 
 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๕.   จัดการให้มี
ของเล่นที่
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน มี
จ านวนเพียงพอ 
สะอาด 
เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการ
ของเด็ก 

สถานศึกษาจัด
ให้มีสื่ออุปกรณ์
เครื่องเล่นที่
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน  
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 87
สถานศึกษาจัดให้
มีสื่ออุปกรณ์
เครื่องเล่นที่
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 
 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายของ
สถานศึกษา โดยการจัดให้มีสื่ออุปกรณ์เครื่อง
เล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน และจัดหาสื่อให้มี
จ านวนที่เพียงพอ และเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก 
- กิจกรรมมุมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเล่นเด็ก
ปฐมวัย 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๖.  ส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัย
เดินทางอย่าง
ปลอดภัย 

สถานศึกษามี
การส ารวจข้อมูล
การเดินทางรับ - 
ส่ง ของนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 88 
สถานศึกษามีการ
ส ารวจข้อมูลการ
เดินทางรับ - ส่ง 
ของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแบบแผนของ
สถานศึกษา มีการส ารวจข้อมูลการเดินทางรับ - 
ส่ง ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยประเมิน
จากแบบประเมินความปลอดภัยการเดินทางของ
เด็ก 
- โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๗.  จัดให้มี
ระบบป้องกันภัย

สถานศึกษามี
การวางแผน 

ร้อยละ 87 
สถานศึกษามีการ

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนการของ

 ดีมาก 
 ดี 
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จากบุคลทั้ง
ภายในและ 

ด าเนินงาน
จัดการให้มี 

วางแผน 
ด าเนินงานจัดการ 

สถานศึกษา ด าเนินการจัดการให้มีระบบความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

 
ประเด็น
พิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
วิธีด ำเนินงำน 

 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
ภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐม 

ระบบความ
ปลอดภัยทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 
ร้อยละ 85 

ให้มีระบบความ
ปลอดภัยทั้ง
ภายในและ
ภายนอก 

- โครงการระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

 

 

๘.  จัดให้มี
ระบบรับเหตุ
ฉุกเฉิน  ป้องกัน
อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ตามความเสี่ยง
ของพ้ืนที่ 

สถานศึกษามี
มาตรการในการ
วางแผนเตรียม
ความพร้อม
รองรับเหตุ
ฉุกเฉิน 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 88 
สถานศึกษามี
มาตรการในการ
วางแผนเตรียม
ความพร้อม
รองรับเหตุฉุกเฉิน 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายของ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบรับเหตุ โดยประเมิน
จากแบบประเมินแผนรองรับป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
และแบบบันทึกการปรับปรุง/พัฒนาแผนและ
การด าเนินงาน 
- โครงการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
- โครงการประกันอุบัติเหตุ 

 
 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๑. มีการจัดการ
เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ  เฝ้าระวัง
การเจริญเติมโต
ของเด็กและดูแล  
เจ็บป่วยเบื้องต้น 

สถานศึกษามี
มาตรการในการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ 85 

ร้อยละ 86 ของ
สถานศึกษามี
มาตรการในการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนอย่างเป็น 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการจัดท าแบบประเมิน
พัฒนาการ มีการชั่งน าหนัก วัด
ส่วนสูงนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
บันทึกลงในแบบประเมินพัฒนาการ
อย่างเป็นระบบ 
- สถานศึกษามีการจัดยาและ
เวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและ
อุปกรณ์จ าเป็นส าหรับปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับนักเรียนที่เจ็บป่วย 
ก่อนน าส่งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ และโรงพยาบาล ต่อไป 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๒. มีแผนและ
ด าเนินการตรวจ
สุขภาพอนามัย
ประจ าวัน  ตรวจ
สุขภาพ ประจ าปี    
และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

สถานศึกษามี
นโยบายในการ
ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพของนักเรียน
อย่างเป็นระบบ ร้อย
ละ 85 

ร้อยละ 86 ของ
สถานศึกษา มีการ
ด าเนินการตรวจ
สุขภาพอนามัย
ประจ าวัน  ตรวจ
สุขภาพ ประจ าปี    
และป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการตรวจ
สุขภาพอนามัยประจ าวัน และมีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจ าปี 
- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๓. อาคารต้องมี
พ้ืนที่ใช้สอยเป็น
สัดส่วนตาม
กิจวัตรประจ าวัน 

สถานศึกษามีการจัด
พ้ืนที่ในการจัด
กิจกรรมอย่าง
เหมาะสมและ 

ร้อยละ 86 ของ
สถานศึกษาพ้ืนที่ใช้
สอยเป็นสัดส่วน
ตามกิจวัตร
ประจ าวันของ 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการจัดพื้นที่
ใช้สอยตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

ของเด็ก ที่
เหมาะสมช่วงวัย  
และการใช้
ประโยชน์ 

ครบถ้วน ร้อยละ 85 
 
 

เด็ก ที่เหมาะสม
ช่วงวัย  และการใช้
ประโยชน์ 
 

พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
รองรับการด าเนินงาน 
 

 

๔. จัดให้มีพ้ืนที่/
มุมประสบการณ์  
และแหล่งเรียนรู้
ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

สถานศึกษามีการจัด
บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 87 ของ
สถานศึกษามีการ
จัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการด าเนินการจัดมุม
ประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน โดยมีโครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่
รองรับ 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๕ จัดบริเวณ
ห้องน้ า  ห้อมส้วม  
ที่แปรงฟัน/ล้าง
มือให้เพียงพอ 
สะอาดปลอดภัย 
และเหมาะสมกับ
การใช้งานของ
เด็ก  

สถานศึกษามีการ
จัดระบบดูแลความ
สะอาด เหมาะสมต่อ
การใช้งานของเด็ก 
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษาจัด
บริเวณห้องน้ า  
ห้อมส้วม  ที่แปรง
ฟัน/ล้างมือให้
เพียงพอ สะอาด
ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้
งานของเด็ก 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการจัดท าตารางการท า
ความสะอาดประจ าวัน มีบริเวณ
ส าหรับให้นักเรียนแปรงฟัน/ล้างมือที่
เพียงพอ สะอาดปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กโดยมี 
กิจกรรมหนูน้อยวัยสดใส  
รองรับการด าเนินงาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๖. จัดการระบบ
สุขาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมสถานที่
ปรุงประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ า
ใช้ ก าจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูล และพาหะ
น าโรค  

สถานศึกษามีการ
จัดการระบบ
สุขาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 85 

ร้อยละ 87 ของ
สถานศึกษา มีการ
จัดการระบบ
สุขาภิบาลที่มี
ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมสถานที่
ปรุงประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ 
ก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
และพาหะน าโรค 
 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการจัดการระบบ
สุขาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค (ระบบน้ าดื่ม) 
และโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว รองรับการ
ด าเนินงาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

๗.   จัดอุปกรณ์
ภาชนะและ
เครื่องใช้ส่วนตัว
ให้เพียงพอกับ
การใช้งาน ของ
เด็กทุกคน  และ
ดูแลความสะอาด
และความ
ปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

สถานศึกษามีการ
จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้
ส่วนตัวของเด็กที่
สะอาดและปลอดภัย
ต่อเด็ก ร้อยละ 85 

ร้อยละ 87 ของ
สถานศึกษา
จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้
ส่วนตัวของเด็กที่
สะอาดและ
ปลอดภัยต่อเด็ก 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการจัดท าโครงการ
อุปกรณ์การเรียน (15 ปี) โครงการ
เครื่องแบบนักเรียน (15 ปี) 
โครงการที่นอนนักเรียนอนุบาล
(ข้อบัญญัติ) รองรับการด าเนินงาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
 

สรุปผลระดับคุณภำพ 

๑.  มีการสื่อสาร
เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครองกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับตัวเด็กและ
การ    ด าเนินงาน
ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย  

- มีการสร้าง
เครือข่ายพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/
ครอบครัว  ติดต่อ
ประสานงานอย่าง
เป็นระบบ  
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษามีการ
สร้างเครือข่ายพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง/
ครอบครัว  ติดต่อ
ประสานงานอย่าง
เป็นระบบ  
 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
- สถานศึกษาด าเนินงานตาม
โครงการสานสัมพันธ์ความเข้าใจ
โรงเรียนและชุมชน และมีช่องทาง
การติดต่อช่องทางผ่านกลุ่มไลน์ 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๒.   การจัด
กิจกรรมที่พ่อแม่/
ผู้ปกครอง/
ครอบครัว และ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

- สถานศึกษามี
นโยบายในการจัด
กิจกรรมที่มี
ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 92 
สถานศึกษามี
นโยบายในการจัด
กิจกรรมที่มี
ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วม 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
- สถานศึกษาด าเนินงานตาม
โครงการสานสัมพันธ์ความเข้าใจ
โรงเรียนและชุมชน และมีช่องทาง
การติดต่อช่องทางผ่านกลุ่มไลน์ 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๓.   ด าเนินงานให้
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ชุมชนใน
เรื่องการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 

- สถานศึกษา
ด าเนินงานจัด
กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 90 
สถานศึกษา
ด าเนินงานจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม  
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน  
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชผัก
สมุนไพร 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
 

สรุปผลระดับคุณภำพ 

๔.   มี
คณะกรรมการ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

- สถานศึกษามี
คณะกรรมการ 
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการก าหนด
นโยบายการบริหาร  
ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 91 
สถานศึกษามี 
คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการก าหนด
นโยบายการบริหาร 
 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม  
- โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้าน
หนองเสี้ยว 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำน

กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
 

สรุปผลระดับคุณภำพ 

1. มีแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย 
มีการด าเนิน                       
งานและ
ประเมินผล 

สถานศึกษามี
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และ
สอดคล้องกับ
หลักสูตร  ร้อยละ 
85                 

ร้อยละ 94 ของครูมี
การจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย                          

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม ครูมี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย 
- มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน 
-มีการประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวัน โดยมี
กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย รองรับ
การด าเนินงาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๒. จัดพื้นที่/มุม
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการ
เล่นที่เหมาะสม
อย่างหลากหลาย 

สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อม
และมุม
ประสบการณ์อย่าง
เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 
ร้อยละ 83 
 

ครูร้อยละ 85 มีการ
จัดมุมประสบการณ์
การเรียนรู้และการ
เล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงานตาม  มี
การจัดสภาพแวดล้อมและมุม
ประสบการณ์อย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย โดยมีกิจกรรมมุม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเล่นเด็ก
ปฐมวัย (sbmld) รองรับการ
ด าเนินงาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

3. จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างบูรณา
การตาม 

ครูมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการของ
ผู้เรียนครบทุกด้าน 
โดยผู้ปกครองและ 

ครูร้อยละ 85 มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กท่ี 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม ครูมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียนครบทุกด้าน โดย 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
 

สรุปผลระดับคุณภำพ 

ธรรมชาติของเด็ก
ที่เรียนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส 
ลงมือท า 
ปฏิสัมพันธ์ และ
การเล่น 

ชุมชนมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 83 
 
 
 
 
 

เรียนรู้ด้วยประสาท
สัมผัส ลงมือท า 
ปฏิสัมพันธ์ และการ
เล่น 
 
 
 

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
โดยมีการด าเนินงานตาม (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
โครงการสานสัมพันธ์ความเข้าใจ
โรงเรียนและชุมชน (ประชุม
ผู้ปกครอง) 

 

4.  เลือกใช้สื่อ/
อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เครื่อง
เล่นและจัด
สภาพแวดล้อม 
ภายใน-ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้ ที่
เพียงพอ
เหมาะสม 
ปลอดภัย 

สถานศึกษามีการ
จัดหาสื่ออุปกรณ์ 
ในการพัฒนา
ผู้เรียนและแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน-
ภายนอกอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 
ร้อยละ 83 

ครูร้อยละ 90  มีการ
เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เครื่องเล่น
และจัด
สภาพแวดล้อม 
ภายใน-ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้ ที่
เพียงพอเหมาะสม 
ปลอดภัย 
 
 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
- สถานศึกษาด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- กิจกรรมมุมส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการเล่นปฐมวัย  
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นระดับปฐมวัย 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

5.  เฝ้าระวัง
ติดตามพัฒนาการ
เด็กรายบุคคล
เป็นระยะ เพ่ือใช้
ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กทุกคนให้ เต็ม
ตามศักยภาพ 

ครูมีการด าเนินการ
ประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียนครบทุก
ด้านและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 85 

ครูร้อยละ 89 มีการ
ระวังติดตาม
พัฒนาการเด็ก
รายบุคคลเป็นระยะ 
เพ่ือใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
ทุกคนให้ เต็มตาม
ศักยภาพ 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
- สถานศึกษาด าเนินงานโดยมี

การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน และ
ระบบบันทึกประเมินผล 
รายงานผลและส่งต่อข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.  ให้เด็กอายุ 6 
เดือนขึ้นไป 
รับประทานอาหาร
ที่ครบถ้วนใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่
เหมาะสม 

สถานศึกษามี
ระบบการจัด
โภชนาการครบ 
5 หมู่ ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 89
สถานศึกษามีระบบ
การจัดโภชนาการ
ครบ 5 หมู่ 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดโภชนาการ 
อาหารในถาดส าหรับเด็กทุกคน ให้
ครบ ๕ หมู่ ตามความเหมาะสมตามวัย
ทุกคน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

2.  จัดกิจกรรมให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมในการ
ดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยใน  
ชีวิตประจ าวัน 

ครูและนักเรียน
ร่วมกันสร้าง
ข้อตกลงในการ
จัดกิจกรรม 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ครูและ
นักเรียนร่วมกันสร้าง
ข้อตกลงในการจัด
กิจกรรม 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการ
กิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น 
การนอน การรักษาความสะอาด โดย
ให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

3.  ตรวจสุขภาพ
อนามัยของเด็ก
ประจ าวัน ความ
สะอาดของร่างกาย
ฟันและช่องปาก
เพ่ือคัดกรองโรค
และการบาดเจ็บ 

ครูมีการตรวจ
สุขภาพนักเรียน
และบันทึก
สุขภาพประจ าตัว
นักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ครูมีการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน
และบันทึกสุขภาพ
ประจ าตัวนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการบันทึกการตรวจคัด
กรองสุขภาพและสุขภาพช่องปากของ
เด็กรายบุคคล 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

4.  เฝ้าระวัง
ติดตามการ
เจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคล  

ครูบันทึกภาวะ
โภชนะการอย่าง
เป็นระบบ 
ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 ครู
บันทึกภาวะ
โภชนาการอย่างเป็น
ระบบ 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก 
สถานศึกษามีการจดบันทึกการ
เจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 
3 เดือน ในกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์ 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.  จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ
ร่างกาย ฟันและ
ช่องปาก สายตา หู 
ตามก าหนด 

ครูบันทึกการ
ตรวจสุขภาพของ
เด็กตามก าหนดที่
ระบุในสมุด
บันทึกสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 ครู
บันทึกการตรวจ
สุขภาพของเด็กตาม
ก าหนดที่ระบุในสมุด
บันทึกสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ 

อายุความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
และน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคลเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการบันทึกการตรวจ
สุขภาพอนามัยและความสะอาดของ
ร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่น 
ตรวจผม ตรวจเล็บส ารวจและสังเกต
อาการเจ็บป่วยของเด็ก 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
 

ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
วิธีด ำเนินงำน 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กได้
สังเกต สัมผัส 
ลองท า คิดตั้ง
ค าถามสืบเสาะหา
ความรู้ แก้ปัญหา 
จินตนาการ คิด
สร้างสรรค์ โดย
ยอมรับความคิด
และผลงานที่
แตกต่างของเด็ก 

ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติส่งเสริม
การกล้าคิดกล้า
แสดงออกตามความ
สนใจของนักเรียน 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 86 
ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ
ส่งเสริมการกล้าคิด
กล้าแสดงออกตาม
ความสนใจของ
นักเรียน 

-เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติส่งเสริมการกล้าคิด
กล้าแสดงออกตามความสนใจของ
นักเรียนและน าผลการประเมินไป
พัฒนา และปรับปรุง 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
 

2.  จัดกิจกรรม
และประสบการณ์
ทางภาษาที่มี
ความหมายต่อ
เด็ก เพ่ือการ
สื่อสารอย่าง
หลากหลาย ฝึก
ฟัง พูด ถาม ตอบ 
เล่าและสนทนา
ตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ทักษะทางด้านภาษา
อย่างครบถ้วน 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 85 
ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริม
การทักษะทางด้าน
ภาษาอย่าง
ครบถ้วน 

-เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่งเสริมการทักษะทางด้าน
ภาษาอย่างครบถ้วน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
 

3.  จัดกิจกรรม
ปลูกฝังให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน
ให้เด็กมีทักษะ
การดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูดเล่า 
อ่าน วาด/เขียน  

ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามความ
สนใจส่งเสริมการ
ทักษะทางด้านภาษา  

ร้อยละ 85 
ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามความ
สนใจส่งเสริมการ 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสนใจส่งเสริม 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

 
วิธีด ำเนินงำน 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

เบื้องต้น 
ตามล าดับ
พัฒนาการโดย
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เป็นตัวอย่างของ
การพูด และการ
อ่านที่ถูกต้อง 
4.  จัดให้เด็กมี
ประสบการณ์
เรียนรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล สิ่ง
ต่างๆ สถานที่
และธรรมชาติ
รอบตัวด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
กับวัยและ
พัฒนาการ 

สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวได้เข้าใจง่าย
เหมาะสมตามวัย 
ร้อยละ 82 
ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามความ
สนใจอย่างครบถ้วน 
ร้อยละ 82 

ทักษะทางด้าน
ภาษาสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราว
ได้เข้าใจง่าย
เหมาะสมตามวัย
ร้อยละ 85 
ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามความ
สนใจอย่างครบถ้วน 

การทักษะทางด้านภาษาสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวได้เข้าใจง่าย
เหมาะสมตามวัยเป็นไปตามค่า
เป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสนใจอย่าง
ครบถ้วน ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น
โดยการจัดโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
 
 

5. จัดกิจกรรม
และประสบการณ์
ด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย 
โดยเด็กเรียนรู้
ผ่านประสาท
สัมผัส และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมเรียนรู้จาก
การสัมผัสทั้ง 5 ตาม
ความสนใจอย่าง
ครบถ้วน 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 85 
ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมเรียนรู้จาก
การสัมผัสทั้ง 5 
ตามความสนใจ
อย่างครบถ้วน 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมเรียนรู้จากการสัมผัสทั้ง 5 
ตามความสนใจอย่างครบถ้วน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

1.  สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีและม่ันคง ระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก จัด
กิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กกับเด็ก และการ
แก้ไขขัดข้อแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ 

ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียน
มีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค ์
ร้อยละ 86 

ร้อยละ 89 ครูจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ 
 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย เวทีคนเก่ง  
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และชุมชน 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กมีความสุข แจ่มใส 
ร่าเริง แสดงออกด้าน
อารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง โดยผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกายศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจ
และถนัด 

ครูจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรูต้ามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 93 ครูจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรูต้าม
ศักยภาพของผู้เรยีน 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม  
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย เวทีคนเก่ง 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

3.  จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ ปลูกฝัง
คุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มี
วินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ
และหน้าที่รับผิดชอบ
ของพลเมืองดี รัก
ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 

ครูจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ค่านิยมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามวัย 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 91 ครูจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีคา่นิยมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามวัย 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม  
- โครงการหนูน้อย
ประชาธิปไตย 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 

 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
 

สรุปผลระดับคุณภำพ 

1.  จัดกิจกรรมกับ
ผู้ปกครองให้เตรียมเด็ก
ก่อนจากบ้านเข้าสู่การ
พัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน   และจัด
กิจกรรมช่วงปฐมนิเทศ
ให้เด็กค่อยปรับตัวใน
บรรยากาศที่ 

สถานศึกษาจัด
กิจกรรมให้
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 83 
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง   

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามแบบแผนโดยการจัด
กิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีโครงการสาน
สัมพันธ์ความเข้าใจโรงเรียน
และชุมชน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน รองรับการด าเนินงาน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
การปรับตัวก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น แต่ละขั้นจนถึง
การเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ 

ครูจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
การปรับตัวและ
คุ้นเคยกับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 ครูจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีการปรับตัวและ
คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่ๆ 
 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามนโยบายของสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้มี
การปรับตัวและคุ้นเคยกับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยประเมิน
จากแบบบันทึกพัฒนาการของ
นักเรียน สมุดรายงานประจ าตัว
นักเรียน รองรับการด าเนินงาน  

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติมโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๑. ข  เด็ก มี
น้ าหนักตัว
เหมาะสมกับวัย
และสูงดีสมส่วน ซึ่ง
มีบันทึกเป็น
รายบุคคล 

สถานศึกษามีแบบ
บันทึก น้ าหนักส่วน
ผู้เรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูงนักเรียน
เหมาะสมตามวัยร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 91  ของเด็ก 
มีน้ าหนักตัวเหมาะสม
กับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล 

-  เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษามีการจัดท าแบบ
บันทึก น้ าหนักส่วนสูงของผู้เรียน 
และมีการบันทึกน้ าหนักส่วนสูง
เป็นรายบุคคลทุกเดือน 
 

ดีมาก 
ดี 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
ต้องปรับปรุง 
 

๒. ข เด็ก มีสุขนิสัย
ที่ดีในการดูแล
สุขภาพตนเองตาม
วัย 

สถานศึกษามีแบบ
บันทึก สุขภาพ 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี
เหมาะสมตามวัยร้อย
ละ  90 

ร้อยละ 91  ของเด็ก 
มีสุขนิสัยที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพตนเองตาม
วัย 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษามีการจัดท าแบบ
บันทึก สุขภาพผู้เรียน นักเรียน
ได้รับการตรวจสุขภาพจาก
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 

ดีมาก 
ดี 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
ต้องปรับปรุง 
 

๓. ข เด็ก มีสุขภาพ
ช่องปากดี ไม่มีฟัน
ผุ 

สถานศึกษามีแบบ
บันทึก สุขภาพ มีการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน
และบันทึกสุขภาพ
ประจ าตัวนักเรียนมี
สุขภาพช่องปากดี ไม่
มีฟันผุร้อยละ 90 

ร้อยละ 91 เด็ก มี
สุขภาพช่องปากดี ไม่มี
ฟันผุ 

- เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษามีการจัดท าแบบ
บันทึกสุขภาพของนักเรียน 
- มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็น
รายบุคคลและบันทึกลงในบัตร
ตรวจสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 
โดยมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ
รองรับการด าเนินงาน 

ดีมาก 
ดี 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๑. ข เด็กมี

พัฒนาการ
สมวัยโดยรวม 
๕ ด้าน 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยโดยรวม ๕ 
ด้านคิดเป็นร้อยละ 
90 

ร้อยละ 91 ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัยโดยรวมทั้ง 5 
ด้าน 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานตาม 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
- โครงการหนูน้อยวัยสดใส  
- โครงการเวทีคนเก่ง รองรับ
การด างานตามมาตรฐาน 
- โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
-มีการด าเนินงานตามกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กๆสามารถคิดรวบ
ยอด  การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

 
 

ประเด็น
พิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับคุณภำพ 

1. ข  เด็กมี
พัฒนาการด้าน
การใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหวและ
ทรงตัวได้ตามวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนมี
พัฒนาการด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
สามารถเคลื่อนไหว
และทรงตัวได้ตามวัย 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 92 ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัว
ได้ตามวัย 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
เห็นได้จาก สถานศึกษามีการ
ประเมินผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

ดีมาก 
ดี 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
ต้องปรับปรุง 
 

2. ข  เด็กมี
พัฒนาการด้าน
การใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก และกา
ประสานงาน
ระหว่างตากับมือ
ตามวัย 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่าง
ตากับมือตามวัย 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 93 ของ
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่าง
ตากับมือตามวัย 
 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือ โดย
การใช้กิจกรรมหลัก ทั้ง 6 กิจกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ดีมาก 
ดี 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

1. ข  เด็กแสดงออก 
ร่าเริง แจ่มใส รู้สึก
มั่นคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์
จิตใจ แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้
เหมาะสมกับวัย 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจ แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับ
วัย ร้อยละ 90 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก  
สถานศึกษาด าเนินงานตาม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย เวทีคนเก่ง 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

2. ข  เด็ก มีความ
สนใจ และร่วม
กิจกรรมต่างๆ อย่าง
สมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 

เด็กมีความสนใจ
และร่วมกิจกรรม
ต่างๆเหมาะสมกับ
วัย ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
เด็กมีความสนใจและร่วม
กิจกรรมต่างๆเหมาะสม
กับวัย ร้อยละ 90 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงาน
ตาม 
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

3. ข  เด็กสามารถ
อดทน รอคอย ควบคุม
ตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท า
ตามข้อตกลง ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ใหม่ได้
สมวัย 

เด็กสามารถอดทน 
รอคอย ควบคุม
ตนเอง ยับยั้งชั่งใจ 
ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มี
กาลเทศะ ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์
ใหม่ได้สมวัย ร้อย
ละ 90 

ร้อยละ 93 ของ 
เด็กสามารถอดทน รอ
คอย ควบคุมตนเอง 
ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม
ข้อตกลง ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น มี
กาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงาน
ตาม 
- โครงการคุณธรรมจริยธรรม
เด็กปฐมวัย 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับคุณภำพ 

1. ข เด็กบอกเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก บุคคล สถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
ได้สมวัย 

เด็กสามารถบอก
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคล สถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งต่างๆรอบตัว
เด็กได้สมวัย ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 85 
เด็กสามารถบอก
เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล 
สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็กได้สมวัย  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงานโดย 
จัดท าแผนการเรียนรู้สอดคล้อง
กับสาระการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน 
จัดท า 
- โครงการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

2. ข เด็กมีพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบจ านวน 
มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/
ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

เด็กมีพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบจ านวน 
มิติสัมพันธ์เวลา ได้
สมวัย  
ร้อยละ 80  

ร้อยละ 85 
เด็กมีพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถ
สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบจ านวน 
มิติสัมพันธ์เวลา ได้
สมวัย  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงานตาม 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

3. ข เด็กสามารถคิด
อย่างมีเหตุผล 
แก้ปัญหาได้สมวัย 

เด็กสามารถคิดอย่าง
มีเหตุผล แก้ปัญหาได้
สมวัย ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
เด็กสามารถคิดอย่างมี
เหตุผล แก้ปัญหาได้
สมวัย  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้
จาก สถานศึกษาด าเนินงานตาม 
กิจกรรมเวทีคนเก่ง 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

4. ข เด็กมีจินตนาการ 
และความคิดสรา้งสรรค์ 
ที่แสดงออกได้สมวัย 

เด็กมีจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
เด็กมีจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย  
 

เป็นไปตามคา่เป้าหมาย เห็นไดจ้าก 
สถานศึกษาด าเนนิงานตาม  
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง  
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
 ต้องปรับปรุง 

5. ข เด็กมีความ
พยายาม มุง่มั่นตั้งใจ ท า
กิจกรรมได้ส าเร็จสมวัย 

เด็กมีความพยายาม 
มุ่งมั่นตั้งใจ ท า
กิจกรรมได้ส าเร็จ
สมวัย ร้อยละ 80 

ร้อยละ 85 
เด็กมีความพยายาม 
มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรม
ได้ส าเร็จสมวยั  

เป็นไปตามคา่เป้าหมาย เห็นไดจ้าก 
สถานศึกษาด าเนนิงานตาม  
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย เวทีคนเก่ง 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1. ข เด็กสามารถฟัง 
พูด จับใจความ เล่า 
สนทนา และสื่อสาร
ได้สมวัย 

1. เด็กสามารถฟัง พูด 
จับใจความ เล่า สนทนา 
และสื่อสารได้สมวัย 
ร้อยละ 83 

ร้อยละ85 เด็กสามารถ
ฟัง พูด จับใจความ เล่า 
สนทนา และสื่อสารได้
สมวัย 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
เห็นได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม 
- กิจกรรมรักการอ่าน 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

2. ข เด็กมีทักษะใน
การดูรูปภาพ 
สัญลักษณ์  การใช้
หนังสือ  รู้จัก
ตัวอักษร การคิด
เขียนค า และการ
อ่านเบื้องต้นได้
สมวัยและ
ตามล าดับ
พัฒนาการ 

2. เด็กมีทักษะในการดู
รูปภาพ สัญลักษณ์  การ
ใช้หนังสือ  รู้จักตัวอักษร 
การคิดเขียนค า และการ
อ่านเบื้องต้นได้สมวัย
และตามล าดับ
พัฒนาการ 
 ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 เด็กมีทักษะ
ในการดูรูปภาพ 
สัญลักษณ์  การใช้
หนังสือ  รู้จักตัวอักษร 
การคิดเขียนค า และการ
อ่านเบื้องต้นได้สมวัย
และตามล าดับ
พัฒนาการ  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็น
ได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม สถานศึกษา
ได้ด าเนินการจัดให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อย
รักการอ่าน  

 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

3. ข เด็กมีทักษะ
การวาด การขีด
เขียนตามล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ
สมวัย น าไปสู่การ
ขีดเขียนค าที่คุ้นเคย 
และสนใจ 

3. เด็กมีทักษะการวาด 
การขีดเขียนตามล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ี
คุ้นเคย และสนใจ ร้อย
ละ 83 

ร้อยละ 85 
เด็กมีทักษะการวาด การ
ขีดเขียนตามล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ี
คุ้นเคย และสนใจ  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็น
ได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม  
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

๔.  ข เด็กมีทักษะ
ในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมตามวัย  
โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลัก  และมี
ความคุ้นเคยกับ
ภาษาอ่ืนด้วย 

๔. เด็กมีทักษะในการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
ตามวัย  โดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก  และ
มีความคุ้นเคยกับภาษา
อ่ืนด้วย  
ร้อยละ 83 

ร้อยละ 85 
เด็กมีทักษะในการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
ตามวัย  โดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก  และ
มีความคุ้นเคยกับภาษา
อ่ืนด้วย  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็น
ได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม 
- กิจกรรมรักการอ่าน  
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
  

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
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มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมือง    
 

 
ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับคุณภำพ 

1. ข  เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
อย่างสมวัย และ
แสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

-เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นได้อย่างสมวัย 
และแสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลร้อยละ 
๙๐  

ร้อยละ 91 
เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นได้อย่างสมวัย 
และแสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็น
ได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม 
- โครงการคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 

 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

2. ข  เด็กมีความ
เมตตา กรุณา มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

-เด็กมีมีความเมตตา 
กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม และมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัยร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละ 91 
เด็กมีมีความเมตตา 
กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม และมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
สมวัย 

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
เห็นได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม 
- โครงการคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อย
ประชาธิปไตย 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

3. ข  เด็กสามารถ
เล่น และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

-เด็กมีสามารถเล่น 
และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้
ทั้งผู้น าและผู้ตาม 
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรคร์้อยละ 
๙๐  

ร้อยละ 92 
เด็กมีสามารถเล่น และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็น
กลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น า
และผู้ตาม แก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็น
ได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม 
- โครงการคุณธรรม
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
- โครงการหนูน้อย
ประชาธิปไตย 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 

4. ข เด็กภาคภูมิใจที่
เป็นสมาชิกที่ดีใน
ครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนัก 

-เด็กเด็กภาคภูมิใจที่
เป็นสมาชิกที่ดีใน
ครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนัก  

ร้อยละ 92 
เด็กภาคภูมิใจที่เป็น
สมาชิกท่ีดีในครอบครัว 
ชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และ  

 เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
เห็นได้จาก สถานศึกษา
ด าเนินงานตาม 
- โครงการหนูน้อย
ประชาธิปไตย 
 

 ดีมาก 
 ดี 
 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
 ต้องปรับปรุง 
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ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับคุณภำพ 

ถึงความเป็นพลเมือง
ดีของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน 

ถึงความเป็นพลเมือง
ดีของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน
ร้อยละ 9๐ 

ตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศ
ไทยและภูมิภาค
อาเซียน 

 

 

ระดับคุณภำพ ดีมำก  
 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ สรุปผล 

มำตรฐำนที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ดีมำก ดีมำก บรรลุเป้ำหมำย 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

    ต้องปรับปรุง   ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น   ดี   ✓ ดีมำก    
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ สรุปผล 

มำตรฐำนที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย ดีมาก ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำปฐมวัย ดีมำก ดีมำก บรรลุเป้ำหมำย 

 

 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 2 
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 3 

รวม 8 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทตำมหน่วยงำนที่สังกัด 
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 2 

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/
คุณสมบัติเหมาะสม 3 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวน
เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 3 

รวม 11 
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ตัวบ่งชี้มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย  
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 2 

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
3 
  

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร 2 
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 2 
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอสะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก 2 
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 3 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ 2 

รวม 19 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู้ 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น 3 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวันตรวจสุขภาพประจ าปี และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 3 
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 3 
๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 3 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 3 
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ า
ดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

3 
  

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และ
ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 3  

รวม 21 
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ตัวบ่งชี้มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน   

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 
๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วม 2 
๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 2 
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 

รวม 10 
มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ มีคะแนนรวม 69 
มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 88.46 
มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง 0 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภำพ : ดีมำก  
 1. กระบวนกำรพัฒนำ  
       สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่ อเนื่องเพ่ือ
สร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านโดยผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร  สื่อ เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ 
การให้ขวัญและก าลังใจ ดังนี้ 

1. ส่ ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ใน การจั ด ท าห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ กษ า  ป ฐม วั ย  ปี พุ ท ธศั ก ราช  2563                           
ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2. จั ด ค รู ให้ เพี ย งพ อกั บ ชั้ น เรี ย น โดย โร งเรี ย น เท ศบ าล วั ด เวฬุ วั น  จั ด ก าร เรี ย น ก ารสอน                          
ระดั บปฐมวัยจ านวน   6 ห้ องเรี ยน  คื อ  อนุ บ าลปี ที่  1 - 3 มี ค รูป ระจ าชั้ น ที่ จบ เอกการศึ กษ าปฐมวัย                                       
และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. ผู้บริห ารส่ งเสริมสนับสนุน ให้ครู ได้ รับการพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่ องโดยครูประจ าก าร                       
ได้รับการพัฒนาพัฒนาการอบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ มีการนิเทศภายในเพ่ือให้ค าแนะน า ขวัญก าลังใจ
เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อ
การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ มีจัดของใช้ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ถาด
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อาหาร  จัดให้มีห้องน้ าส าหรับเด็กเฉพาะ จัดลานกิจกรรมในอาคารอนุบาลให้สะดวก กว้างขวางส าหรับการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน  

           ๕. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยการสร้างความ 

เข้าใจกับผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กท้ัง  4 ด้าน 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  มีการจัดท าแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษาและจัดการสถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมด้านวิชาการด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้าน
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านโดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
บุคลากร  สื่อ เทคโนโลยี การปรับอาคารสถานที่ การให้ขวัญและก าลังใจ 
 

3. จุดเด่น 
1.มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  
2.มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการการบริหารจัดการด้านบุคลกร การบริหารจัดการด้าน

สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับครอบครัวอย่างเป็น
ระบบ  

3.มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน 
4.มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
5,มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

  
4. จุดควรพัฒนำ 
 การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง   
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แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
สูงข้ึน ได้แก่  
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติงำนที ่2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน 
ผลกำร
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน 
๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ด าเนินงานและประเมินผล 

3 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 3 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส ลงมือท าปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

3 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่ง
เรียนรู้ ที่เพียงพอเหมาะสม ปลอดภัย 

3 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุก
คนให้เต็มตามศักยภาพ 

3 

รวม 15 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 3 
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 3 
๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัด
กรองโรคและการบาดเจ็บ 3 
๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 2 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 3  
รวม 14 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 79 
 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร 
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท าคิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา 
จินตนาการคิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

3 
  

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถามตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 3  
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า 
อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการ
อ่านที่ถูกต้อง 3 
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลสิ่งต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติรอบตัว
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 3 
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็ก
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 3 

รวม 15 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี 
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่าเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 3 
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริงได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองโดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 3 
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่
รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 3 

รวม 9 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่ำนให้ปรบตัวสู่กำรเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 
และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 3 
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 3 

รวม 6 
มำตรฐำนด้ำนที่ 2 มีคะแนนรวม 53 
มำตรฐำนด้ำนที่ 2 มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 88.33 
มำตรฐำนด้ำนที่ 2 มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง 0 
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มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภำพ : ดีมำก 
1. กระบวนกำรพัฒนำ  

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมกาเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีการ
จัดการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน แบบโครงงาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ การใช้สื่อและเทคโนโลยีมาบูรณาการการ
สอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากสื่อออนไลน์  เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 
5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ และวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก เป็น
รายบุคคล  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจความสามารถตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ลงมือกระท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาด
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  การประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นระบบ 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เต็มศักยภาพ รู้จัก
เด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
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3. จุดเด่น 
ครูมีการวางแผนและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นปี  

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกคนมีการน าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
  ครูควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
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แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้  ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อ
พัฒนำเด็กปฐมวัย สูงขึ้น ได้แก่ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
แผนปฏิบัติงำนที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๓  คุณภำพของเด็กปฐมวัย   

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมำะสม  
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 3 
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 3 
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 3 

รวม 9 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 3 

รวม 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว  
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 3 
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 3 

รวม 6 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ  
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้
สมวัย 

3 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 

3 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีกาลเทศะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

3 

รวม 9 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค์  
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 3 
๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที/่ระยะ) เวลาได้สมวัย 

3 
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๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 3 
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย 3 
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 3 

รวม 15 
ตัวบ่งชี้มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร  
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนาและสื่อสารได้สมวัย 3 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า และ
การอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

3 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค า
ที่คุ้นเคย และสนใจ 

3 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

3 

รวม 12 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.7 ข เด็กมีพัฒนำกำรทำงสังคม คุณธรรม มีวินัยและควำมเป็นพลเมือง  
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

3 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่
พึงประสงค์สมวัย 

3 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น า และผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

3 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนัก
ถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

3 

รวม 12 
มำตรฐำนด้ำนที่ 3 ข มีคะแนนรวม 66 
มำตรฐำนด้ำนที่ 3 ข มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100.00 
มำตรฐำนด้ำนที่ 3 ข มีจ ำนวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง 0 
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มำตรฐำนที่ 3 คุณภำพของเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภำพ : ดีมำก 
1. กระบวนกำรพัฒนำ  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามพัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติด
และระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายคุณภาพระดับดีมาก 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน ของตนเองและผู้อ่ืนมี
จิตส านึกและค่านิยมที่ดีมีความม่ันใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้น
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว
คุณภาพระดับดีมาก 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันมีวินัยในตนเองประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนมีมารย าท
ตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การยิ้มทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่เป็นต้นยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเช่นความคิดพฤติกรรมพื้นฐานครอบครัวเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมคุณภาพระดับดีมาก 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญามีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้
ได้เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบอ่าน
นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆระดับคุณภาพระดับดีมาก 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ส าคัญและพัฒนาเด็กให้มีคามรู้และความสามารถตาม
ศักยภาพของเด็กทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา  เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะในการเคลื่อนไหวไป
ตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมันใจกล้าแสดงออก พัฒนาการด้าน
สังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
พัฒนาการด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่ เหมาะสมกับวัย 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มี
การน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย และมีการน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง.. 
4. จุดควรพัฒนำ 

๑. ครูควรจัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
๒. ครูพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา 

คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ 
 
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้  3 คุณภำพเด็ก ให้สูงข้ึน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 จัดโครงการเรียนรู้บูรณาการแบบโครงงาน (อนุบาล) เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดและการคิดแก้ไข
ปัญหา 
แผนปฏิบัติงำนที่ 2 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับชั้น อ.1-3) เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยและการประ
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  และความรับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติงำนที่ 3 จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี (ระดับชั้น อ.1-2) เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง
และความกล้า 
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ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

ค ำอธิบำย  :  ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ในแต่ละระดับชั้น 

มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินกำร สรุปผลระดับคุณภำพ 

1.ร้อยละ  65 ของ
ผู้เรียน มีความสามารถ
ในการอ่าน การสื่อสาร
ภาษาไทยในระดับ ๓ ขึ้น
ไป  

ร้ อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง
ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
ภาษาไทยในระดับ ๓  
ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนด าเนินการประเมินการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี
รายวิชาภาษาไทย พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ระดับ 
3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70 
2. โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม
เตรียมความพร้อมการทดสอบ RT 
กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
3. มีการสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สูงค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
  ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2.ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียน สามารถเขียน
ภาษาไทยได้ระดับ ๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 70 
ของผู้เรียน มี
ความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารภาษาไทย
ในระดับดีขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนด าเนินการประเมิน
ความสามารถ  ในการอ่าน                
การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
พบว่า  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
  ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

วิธีด ำเนินกำร สรุปผลระดับคุณภำพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ระดับ 3 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 70 
2. นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนิน
โครงการ/ กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรม
อ่านออกเขียนได้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรม
เตรียมความพร้อมการทดสอบRT 
กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
3. มีการสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 

 
 

3.ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดค านวณ  

ร้อยละ 61.69 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ  
ดีขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนด าเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับระดับ 
3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 61.69 
2. โรงเรียนได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรม
เตรียมความพร้อมการทดสอบ RT 
กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
3. มีการสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ปำนกลำง  
 
จุดเด่น  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น และมผีลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test 
: RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เฉลี่ยสูงขึ้น  
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จุดที่ควรพัฒนำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการคิดค านวณค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อย   
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียน          
การสอนที่หลากเน้นด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยครูผู้สอนต้องประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการก ากับและติดตามการเรียนการสอนหรือการท าใบงาน  
 
มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ค ำอธิบำย : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ ำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 
มำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.ร้อยละ 7๐ ของ
ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ 

ร้อยละ ๙๖.๒๐ ของ
ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.ครูมีการวางแผนพัฒนา 
ความสามารถในการคิดของผู้เรียน
โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
น าผลจากการวิเคราะห์มาแก้ปัญหา
นักเรียนทางการเรียน  
2.ครูมีการด าเนินการดังนี้ 
 2.1 ครูวิเคราะห์หลักสูตร 
แกนกลาง/จัดท าหลักสูตรระดับชั้น
เรียน/โครงการสอน/จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 
 2.2 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการจัดการ
เรียนการสอน ร่วมแก้ปัญหากับครูที่
สอนในระดับชั้นเดียวกัน ร่วมมือกับ
ท่านผู้ปกครองในการจัดการเรียน
การสอน ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
  2.3 ที่ส่งเสริมความสามารถในการ

คิด/คิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ/
แก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผ่านการจัดกิจกรรมกาสร
เรียนรู้หลายรูปแบบ เช่น On hand 
On line และคลิปวีดีโอ 

 

2 .ร้ อ ย ล ะ  7 ๐  ข อ ง
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ คิ ด
ค าน วณ  และอธิบ าย
เหตุผลในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 61.69 ของ
ผู้ เรี ย น มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนของวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ  
ดีขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จต่ ากว่าค่ า
เป้ าหมายที่ โรงเรียนก าหนด คือ 
61.69 ซึ่งอยู่ในระดับดี โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมและโครงการ ดังนี้ 
1 .จั ด ท า ใ บ ง า น / ใ บ ค ว า ม รู้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ โจทย์ปัญ หา
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดค านวณโดยหา
เหตุผลสนับสนุนค าตอบ ในรูปแบบ
การท าใบงาน 
2.ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
สรุปและรายงานผล น าผลไปพัฒนา
ในปีต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ดี  
 
จุดเด่น  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โรงเรียนมีการวางแผน
พัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล น าผลจาก  การวิเคราะห์มาแก้ปัญหา
นักเรียนทางการเรียน  
จุดที่ควรพัฒนำ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่โรงเรียนก าหนด จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุให้ผู้เรียนได้ เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
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มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ค ำอธิบำย : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและกำรท ำงำนเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน 
ผลผลิต 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับคุณภำพ 

1.ร้อยละ 75 ผู้เรียนมี
ความสามารถใน 
การรวบรวมความรู้ที่
ได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ ๙๒.๐๐ 
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้
ที่ได้ด้วยตนเอง 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็น
ได้จาก 
1.ครูมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใบ
รูปแบบOn hand ที่เน้นการสอน
คิด  
2. ครูด าเนินการดังนี้ 
2.1 จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัด
อบรมครูในการใช้สื่อออนไลน์ใน
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับ 
On hand ผู้เรียนสามารถหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ ใช้เทคโนโลยี
ในการหาความรู้ได้ 
2.2  นักเรียนน าเสนอผลงานของ
ตนเองผ่านกลุ่มไลน์ห้อง ไลน์
โรงเรียน 
3. ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
4. มีการน าผลการจัดกิจกรรมมา
สรุปรายงานและหาแนวทางการ
พัฒนาเพื่อน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา 
5. มีการด าเนินโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับคุณภำพ 

2.ร้อยละ 75 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ ๙๒.๐๐ 
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็น
ได้จาก 
1. นักเรียนน าเสนอ/เผยแพร่
ผลงานของตนเอง ผ่านไลน์กลุ่ม
ห้องเรียน ไลน์ โรงเรียน มั่น ใจ 
กล้าแสดงออก 
2. มีการด าเนินโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรครูให้
สามารถผลิตสื่อออนไลน์ได้ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๓.ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้เรียนสามารถสร้าง
ชิ้นงานวัตกรรมและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ
ผู้เรียนสามารถสร้าง
ชิ้นงานวัตกรรมและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็น
ได้จาก 
1.  นักเรียนน าเสนอ/เผยแพร่
ผลงานของตนเอง ผ่านไลน์กลุ่ม
ห้องเรียน ไลน์โรงเรียน มั่นใจ 
กล้าแสดงออก 
2. มีการด าเนินโครงการส่งเสริม
ศักยภาพการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรครูให้
สามารถผลิตสื่อออนไลน์ได้ ขยาย
ผลไปสู่นักเรียน ส่งเสริมนักเรียน
ในการแข่งขันผลิตสื่อร่วมกับ
ครูผู้สอน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๔.ร้อยละ ๗๕ ของ
ครูผู้สอนมีสื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๖.๐๐ ของ
ครูผู้สอนมีสื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็น
ได้จาก 

 ก าลังพัฒนา 
 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 92 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับคุณภำพ 

ตามแผนจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
สื่อและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
สื่อและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มี ก า ร ด า เนิ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม
ศักยภาพการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
อบรมพัฒนาครูบุคลากรให้ได้รับ
ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ก าร ผ ลิ ต สื่ อ          
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อร่วมกัน 
นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนการสอน ผลิตสื่อ
ง าย ๆ แ ล ะ เส น อผ ล งาน ผ่ า น           
ก ลุ่ ม ไล น์ ห้ อ ง แ ล ะ ก ลุ่ ม ไล น์
โรงเรียนโครงการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วย
การเรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียน เป็น
ส าคัญ 

 ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น  โรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสอนคิด  มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนน าเสนอ/
เผยแพร่/โครงงาน/โครงการ/ชิ้นงาน/ผลผลิตที่เกิดจากการจัดกิจกรรมในการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรียน
สังกัดท้องถิ่น/การน าเสนอผลงาน สื่อในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
จุดที่ควรพัฒนำ   ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนในด้านการสร้างนวัตกรรม สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ/โครงงาน เพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปพัฒนาด้านการเรียนการสอน ลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ   
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
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มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ค ำอธิบำย : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมใน
ด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับคุณภำพ 

1.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมน าไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ ๘๔ ของ
ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมน าไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  
เห็นได้จาก 
1.ครูมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การสอนคิด/เน้นให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง 
2.มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน กิจกรรมจัดท าเว็บไซด์
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  
โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม ศั ก ย ภ า พ      
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมด้าน 
การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๒ ของ
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและ 
สังคมด้านการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็น
ได้จาก 
  ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นการสอน
คิ ด ผ่ า น รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3.ร้อยละ ๘0 ของ
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน  

ร้อยละ 84 ของ
ผู้เรียนมีสังคมด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็น  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับคุณภำพ 

อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้จาก 
1.ครูมีการวางแผนการจัด  
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การสอนคิดผ่านรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย เน้นการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2.ครูมีการด าเนินงานดังนี้ 
 2 .1  ค รู วิ เค ร าะห์ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางและหลักสูตรเรียนรู้ที่
เน้นการสอนคิดผ่านการจัดการ
เรียนการสอนหลายรูปแบบ 
2.4 โ ร ง เรี ย น จั ด กิ จ ก ร ร ม /
โครงการ ดังนี้ โครงการโสตทัศน
ศึกษา โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน กิจกรรมจัดท าเว็บไซด์
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง  
การศึกษา 
3.ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
4. มีการน าผลการจัดกิจกรรมมา
สรุป รายงานและหาแนวทาง           
การพัฒนาเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับคุณภำพ ดีเลิศ  
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 95 
 

จุดเด่น  ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูล หา
ความรู้ด้วยตนเองสม่ าเสมอ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง  
จุดที่ควรพัฒนำ ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าถึงสื่อการเรียนทั้งแบบออฟไลน์ และ แบบออนไลน์ เรียนในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ
วิดีโอการสอน 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง เพ่ิมความเร็วของระบบ
อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  
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มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ :  

ประเด็นพิจำรณำที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ค ำอธิบำย :  ผู้เรียนบรรลุและมีควำมก้ำวหน้ำ ในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ จำกพื้นฐำนเดิมในด้ำน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ กระบวนกำรต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมก้ำวหน้ำในผลกำรทดสอบระดับชำติ หรือผลกำร
ทดสอบอ่ืนๆ  

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๑. ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
  

ร้อยละ ๗5.57 
ของผู้เรียนมี 
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตาม 
หลักสูตร 
สถานศึกษา 

ผลการด า เนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
1. ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ เน้นการสอนคิดทุก
ระดับชั้นผ่านการจัดการเรียนการสอน
หลายรูปแบบ เช่น On hand On line  
และ On demand 
2. ครูมีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 
  2.2 จัดท าโครงการสอนและแผน 
การสอนที่เน้นการสอนคิด 
  2.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามกระบวนการสอนคิ ด โดยปรับ
รูปแบบการสอนจาก On site เป็น On 
hand On Line  
3.ตรวจสอบกระบวนการคิดค านวณของ
ผู้ เรียนโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปลายปี สอบ RT NT และ 
Onet   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๒.ร้อยละ 7๐ ของ 
ผู้เรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ มี 
ผลการทดสอบ 
 ความสามารถพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ร้อยละ 78.42 
ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
มีผลการทดสอบ 
ความสามารถ 
พ้ืนฐานผู้เรียน 

ผลการด า เนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
 ครูมีการประชุมวางแผนการจัด 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบ NT  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมมำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชาติ (NT) อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูมีการด าเนินการดังนี้ 
  2 .1 ประชุมชี้ แจงแนวทางด าเนิน
กิจกรรม 
  2.2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรม 
 2.3 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ดังนี้  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียน รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน(NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3  มีการรายงานผลการทดสอบ 
 

 

๓.ร้อยละ 7๐ ของ
ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑   
มีผลการประเมินความ
สามารการอ่าน (RT) 
อยู่ในระดับ พอใช้ ขึ้น
ไป  
 

ร้อยละ 73.20 
ของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มีผลการประเมิน
ความสามารการ
อ่าน (RT) อยู่ใน
ระดับ พอใช ้ขึ้นไป  
 
 

ผลการด า เนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
  1 .ป ระชุ ม ชี้ แ จ งแ น วท างด า เนิ น
กิจกรรม วางแผนในการสอนซ่อมเสริม
นั ก เรี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ าปี ที่  1 
เนื่องจากในปีการศึกษา2564 ประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
นักเรียนไม่สามารถมาเรียน On siteได ้
  1.2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงที่สามารถมา
เรียนตามปกติด ้
  1 .3  ด า เนิ น กิ จ ก ร รม /โค ร งก าร  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
การทดสอบ RT 
3. น าผลการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์เพ่ือ
สรุปรายงานผล 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ด ี  
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จุดเด่น  โรงเรียนมีการด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ในการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) จึงท าให้มีผลการทดสอบสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว  
จุดที่ควรพัฒนำ ควรส่งเสริมการอ่าน การเขียน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจากผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปรากฏว่ามีผลการทดสอบลดลง  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีการกระบวนการคิดด้วยตนเอง ค้นคว้าหาความรู้ที่ใหม่ๆ สม่ าเสมอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองในการทดสอบระดับชาติ 
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มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ : 

ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

ค ำอธิบำย : ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรจัดกำรเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น กำร
ท ำงำนหรืองำนอำชีพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 95.10 
ของผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
1. ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการคิดผ่านรูปแบบ
การสอนที่หลากหลาย 
2. ครูมีการด าเนินการดังนี้ 
   2.1 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือตรวจสอบความสามารถ  ความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
   2.2 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรระดับชั้นเรียน/โครงการสอน/
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนคิด 
   2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนที่ เน้นการสอนคิดผ่าน
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
3. ตรวจสอบ/นิเทศ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ติดตามการจัดการเรียน
การสอนโดยฝ่ายวิชาการ/ผู้บริหาร มี
การประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกันใน
ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น ภ าย ใต้
สถานการณ์โควิดร่วมกับผู้ปกครองใน
การแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคลอย่าง
ใกล้ชิด ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
100 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ทราบปัญหา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

  

ต่างๆของนักเรียนรายบุคคล น าปัญหา
ต่างๆร่วมกันแก้ไขร่วมกับครูที่สอนใน
ระดับเดียวกัน 
4. น าผลการจัดกิจกรรมมาสรุป รายงาน
และหาแนวทางพัฒนา เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหาร 

 

๒.ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
ในการจัดการศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 95.10 
ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
1. ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการคิด 
2. ครูมีการด าเนินการกิจกรรมแนะแนว 
ให้ความรู้ แก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ
ปัญหาด้านต่างๆ 
3. น าผลการจัดกิจกรรมมาสรุป รายงาน
และหาแนวทางพัฒนา เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๓.ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

ร้อยละ 95.10
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
1. ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรม           
การเรียนการสอนที่เน้นการคิดผ่านการ
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ 
2. ตรวจสอบ/นิเทศ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่ เน้น 
การสอนคิด  เน้ นการเอาตั วรอดใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
3. น าผลการจัดกิจกรรมมาสรุป รายงาน
และหาแนวทางพัฒนา เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหาร 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 101 
 

จุดเด่น  ๑. ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการคิด วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล                     
เพ่ือตรวจสอบความสามารถ ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๒. มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรระดับชั้นเรียน/โครงการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การสอนคิด ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสอนคิด 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมกิจกรรมงานประดิษฐ์ กิจกรรมความเป็นเลิศอาหารไทย SBMLD กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมแนะแนวตรวจสอบ/นิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เยี่ยมชั้นเรียน การจัดกิจกรรมที่เน้นการสอนคิด 
น าผลการจัดกิจกรรมมาสรุป รายงานและหาแนวทางพัฒนา เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
จุดที่ควรพัฒนำ ควรมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอน ชุมนุม ลดเวลาเรียน อย่างสม่ าเสมอ ครอบคลุมนักเรียนทุกคน  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ส่งเสริมให้มีการสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้ การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียน
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตลอดจนการจัด
สถานการณ์ในและนอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด 

ค ำอธิบำย  :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคำรพกฎกติกำ  มีค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ ๘๘.๓๐ 
ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
1. โรงเรียนด าเนินการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
พบว่านักเรียนมีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.โรงเรียนมีการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
โดยได้ด าเนินการตามแผนดั งนี้  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรก
คุณธรรมทุกกลุ่มสาระวิชา 
4.มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหารโรงเรียน  โรงเรียนได้
เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวทางเว็ปไซต์
ของโรงเรียน 
5. น าผลการด าเนินและข้อเสนอแนะไป
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา 
6 . มี การประเมินคุณ ลักษณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนและมีการรายงานผล
ผ่านแบบ ปถ.๐๕ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนลงบันทึกการมา
เรียนทุกวันตามที่
โรงเรียนก าหนด 
 

ร้อยละ ๘๘.๓๐ 
ของผู้เรียนลง
บันทึกการมาเรียน 
ทุกวันตามที่
โรงเรียนก าหนด 
 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
  โ ร ง เ รี ย น ด า เนิ น ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
พบว่านักเรียนมีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 103 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๓.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีความ
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม ตาม
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนมีความ
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตสังคม 
ตามสถานศึกษา
ก าหนด 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่านักเรียน
มี ผลการประเมิน ระดับดี ขึ้ น ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๔.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนไม่เสพและรู้จัก
โทษของสารเสพติด 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนไม่เสพและ
รู้จักโทษของสาร
เสพติด 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
สั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ผู้เรียนไม่เสพและรู้จักโทษของสารเสพ
ติด 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๕.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่ร่วมโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพด้าน
การเรียนรู้เป็นไปตาม
ศักยภาพความต้องการ
ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และมุ่งสู่การแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ ๙๐.๖๐ 
ของผู้เรียนที่ร่วม
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
ศักยภาพความ
ต้องการของผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและมุ่ง
สู่การแข่งขันสู่ 
ความเป็นเลิศ 

ผลการด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้จาก 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรี ย น ก ารสอน ที่ ห ล ากห ล าย  เ พ่ื อ
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 เช่น On Hand On 
line และ On Site โดยทางโรงเรียนได้
ป ระสานขอความร่วมมื อจากท่ าน
ผู้ปกครองในการช่วยก ากับ ติพดตามผล
ในการจัดการเรียนการสอน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
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จุดเด่น  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ลดความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ไม่เสพและรู้จักโทษของสารเสพติด และมีความพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม ตามสถานศึกษาก าหนด 
จุดควรพัฒนำ ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับผู้ เรียนที่มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่นน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ หรือน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์
ติดตาม ตรวจสอบสุขภาพของนักเรียน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับติดตาม ส่งเสริม
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 2  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

ค ำอธิบำย  :  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย  มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย  รวมทั้งภูมิปัญญำไทย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ร้อยละ ๙8.29 มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนวางแผนการด าเนินงาน 
โดยการจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติ
ก าร โรงเรี ยน  มอบหมายหน้ าที่
รับผิดชอบ วางแผนการด าเนินงาน 
2.น าผลการด าเนินและข้อเสนอแนะ
ไป วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
 

๒. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ ๙๘.29 ของ
ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนวางแผนการด าเนินงาน 
จัดโครงการ มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ วางแผนการด าเนินงาน 
2.โรงเรียนมีการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3.มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4.น าผลการด าเนินและข้อเสนอแนะ
ไปวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา 
มีการน านักเรียนเข้าร่วมแสดงในงาน
ประเพณีต่างๆ งานบุญประเพณี
ต่างๆในชุมชน กิจกรรมดังกล่าว 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
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ของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำน คุณภำพ 

  
ส่งผลให้ผู้เรียนผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย   

 

๓.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนที่แต่งกายด้วย
ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ 

ร้อยละ ๙๘.29 ของ
ผู้เรียนที่แต่งกายด้วย
ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนวางแผนการด าเนินงาน 
จัดโครงการ มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ วางแผนการด าเนินงาน 
2.โรงเรียนมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ความเป็น
ไทย กิจกรรมแต่งกายผ้าไทยวันศุกร์ 
3.มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
4.น าผลการด าเนินและข้อเสนอแนะ
ไปวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
จุดที่ควรพัฒนำ ควรด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
และมีการนิเทศติดตาม การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ โรงเรียนควรให้การสนับสนุนครูและบุคลากรด าเนินการจัดกิจกรรมคุณลักษณะที่            
พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจะได้พัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 3  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย    

ค ำอธิบำย  :  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในด้ำนเพศ  วัย  เชื้อชำติ  ศำสนำ  
ภำษำวัฒนธรรม  ประเพณี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีดีและ
ยอมรับการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
ความหลากหลาย 

ร้อยละ  99.84 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีดีและ
ยอมรับการอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
ความหลากหลาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าห ม ายความส า เร็ จ สู งก ว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนด าเนินการประเมินรายวิชา
แนะแนว  ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับผู้ เรียน
ด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า
นักเรียนมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป  
2 .น อก จ าก นี้ โร ง เรี ย น มี ก ารว าง
แผนการด าเนินงาน โดยการ 
จัดท าโครงการในแผนปฏิบั ติ การ
โรงเรียน  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
วางแผนการด าเนินงาน 
3.การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหารโรงเรียน ข้อเสนอแนะ
ไปวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและสภาพแวดล้อม และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ได้ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๒.ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนได้รับการเยี่ยม
บ้าน และสามารถอยู่
ร่วมกับสมาชิกของ
ครอบครัวได้อย่าง 

ร้อยละ  100 ของ
ผู้เรียนได้รับการเยี่ยม
บ้าน และสามารถอยู่
ร่วมกับสมาชิกของ
ครอบครัวได้อย่างมี 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าห ม ายความส า เร็ จ สู งก ว่ าค่ า
เป้าหมายก าหนด เห็นได้จาก 
1.โรงเรียนด าเนินการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแนะแนว ซึ่งอธิบาย
เกี่ยวกับผู้เรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  พบว่า
นักเรียนมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป  
2 .โ ร ง เรี ย น มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน โดยการจัดท าโครงการใน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน  มอบหมาย
ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ช อ บ  ว า งแ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน 
๓.โรงเรียนมีการด าเนินการจัดท าแบบ
บันทึกพฤติกรรมรายบุคคล โครงการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๔.มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 
๕.น าผลการด าเนินการแก้ ไขและ
ข้อเสนอแนะไปวิ เคราะห์และวาง
แผนการพัฒนา  

 

๓.ร้อยละ ๘๕ ของ
ผู้เรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงใน
การใช้ทกัษะชีวิต การ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในการ
ร่วมโครงการ 
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๖.๒๕ ของ
ผู้เรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ตรงใน
การใช้ทักษะชีวิต           
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ใน
การร่วมโครงการทัศน์
ศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าห ม ายความส า เร็ จ สู งก ว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล   
2.โรงเรียนมีการวางแผนการ 
ด าเนินงาน โดยการจัดท าโครงการใน 
แผนปฏิบัติการโรงเรียน  มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ วางแผนการ 
ด าเนินงาน 
3.โรงเรียนมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
4.การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอผู้บริหารโรงเรียนน าข้อเสนอแนะ
ไปวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
๔.ร้อยละ ๘5 ของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการวัน
ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๑.๔๓ ของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการวัน
ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ 
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล   
2.โรงเรียนมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยการจัดท าโครงการใน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน  มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ วางแผนการ
ด าเนินงาน 
3.โรงเรียนมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
โครงการวันส าคัญของชาติ 
พระมหากษัตริย์  
4.การสรุปรายงานผลการ 
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  

 
จุดเด่น ผู้เรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน และสามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกของครอบครัวได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จัก
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณีใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
จุดควรพัฒนำ  ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ให้เกิดความสร้างสรรค์ต่อสังคมที่สงบสุข สามัคคี  เป็นฐานสู่การสร้างความเจริญรุ่งเรือง  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  ควรมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  และจัดกิจกรรมร่วมกัน  อย่างเข้าใจกัน  เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสู่ความสงบสุข 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 4  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

ค ำอธิบำย  :  ผู้เรียนมีกำรรักษำสุขภำพกำย  สุขภำพจิต  อำรมณ์  และสังคม  และแสดงออกอย่ำงเหมำะสมในแต่
ละช่วงวัย  สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่ำงมีควำมสุข  เข้ำใจผู้อื่น  ไม่มีควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน   

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ ๘5 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
กายท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 98.59 ของ
นักเรียนมีสุขภาพกายท่ีดี
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา
สุขภาวะทางร่างกายของนักเรียน 
โดยการจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติ
การโรงเรียน มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ วางแผนการด าเนินงาน 
2.โรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพร่วมกับชุมชน.กิจกรรม
อนามัยโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพบุคคลกรในโรงเรียน 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองเสี้ยว โครงการอาหารเสริม
(นม) โครงการประกันอุบัติเหตุ  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ร้อยละ ๘5 ของ
นักเรียนมีสุขภาพจิต
อารมณ์เป็นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข 
  

ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียน
มีสุขภาพจิตอารมณ์
เป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนด อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา
สุขภาวะทางร่างกายของนักเรียน 
โดยการจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติ
ก าร โร ง เรี ย น ม อบ ห ม ายห น้ าที่
รับผิดชอบ   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

  

วางแผนการด าเนินงานโรงเรียน
ด า เนิ น ก า ร คั ด ก ร อ งนั ก เรี ย น            
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พบว่านักเรียนมีสุขภาวะทางด้าน
จิตใจ อารมณ์สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมผ่านเกณฑ์ 
๒.ด าเนินโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
๓.มีการสรุปรายงานผลการ 
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
๔.น าผลการด าเนินและ 
ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตอารมณ์เป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

 

3.ร้อยละ ๘5 ของ
ผู้เรียนมีการ
แสดงออกสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืน
อย่างมีความสุขอยู่
ในเกณฑ์ปกติ 
  

ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมี
การแสดงออกสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุขอยู่ในเกณฑ์
ปกต ิ  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา
สุขภาวะทางร่างกายของนักเรียน 
โดยการจัดท าโครงการใน 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ  
วางแผนการด าเนินงานโรงเรียน
ด าเนินการคัดกรองนักเรียน  
 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พบว่านักเรียนมีสุขภาวะทางด้าน
จิตใจ อารมณ์สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมผ่านเกณฑ์ 
๒.มีการด าเนินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

  

๓. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
4. การสรุปรายงานผล การ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
5. น าผลการด าเนินและ
ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนา 

 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการรักษาสุขภาพใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่นลดความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
จุดควรพัฒนำ   ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติตนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  โรงเรียนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย และมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  
และสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ติดตาม ตรวจสอบสุขภาพของนักเรียน  ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับติดตาม  ส่งเสริมนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
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มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ : 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

ค ำอธิบำย : สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ไว้อย่ำงชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ  ควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  นโยบำยของรัฐบำลและ
ของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ ๘5  ของ
สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ร้อยละ 88.95 
สถานศึกษามีการก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจ  ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จากโรงเรียนได้ด าเนินการ 
1.วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา                
2.ประชุม ระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อร่วม
วางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ และน าไปใช้เป็น
ทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
๔.มีการด าเนินการโครงการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (รายหัว) 
-กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ กิจกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การศึกษา โครงการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

  

๕.มีการตรวจสอบความ สอดคล้อง
กับบริบท ของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษา 
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลผ่าน
ความ เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
๖.น าไปใช้ในการจัดท าพัฒนา
คุณภาพการศึกษา /แผนปฏิบัติการ
โรงเรียน มีการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  เผยแพร่ในที่
ประชุมบุคลากร และทางเว็บไซต์
โรงเรียนและวารสารโรงเรียน 

 

๒.ร้อยละ 85  ของ
สถานศึกษามีการ
ด าเนินการบริหาร
จัดการตามแผนอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 87.59  ของ
สถานศึกษามีการ
ด าเนินการบริหารจัดการ
ตามแผนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1.วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา                
2.จัดประชุม ระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือร่วม
วางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ และน าไปใช้เป็น 
ทิศทางในการจัดท าแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
๓. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดั งนี้  โครงการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม

มำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  

หนองเสี้ยว โครงการพัฒนาระบบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
แผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ การศึ กษ า
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  
กิ จก รรมการจั ดท าแผน พั ฒ น า
การศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565 )  
กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ กิจกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๓.ร้อยละ ๘5 ของ
สถานศึกษาจัดท า
วิสัยทัศน์  เกิดจากการ
ส ารวจเกิดจากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90.25 ของ
สถานศึกษาจัดท าวิสัยทัศน์  
เกิดจากการส ารวจเกิดจาก
ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
1.วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษา                
2.จัดประชุม ระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือร่วม
วางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสั ยทั ศน์  และน า ไป ใช้ เป็ น 
ทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
๓. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

  

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้าน
ห น อ ง เสี้ ย ว  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม
คณ ะกรรม การสถาน ศึ กษ าขั้ น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้ านหนองเสี้ ยว
กิ จ ก ร ร ม ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง
คณ ะกรรม การสถาน ศึ กษ าขั้ น
พ้ืนฐานโรงเรียนบ้ านหนองเสี้ ยว
กิจกรรมค่าเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ข้อบัญญัติ) 

 
 
 

 

๔.ร้อยละ ๘5  ของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีร่วม
ประชุม  อนุมัติ  
โครงการและ
ด าเนินการตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์  
พันธกิจ 

ร้อยละ 89.95  ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ร่วมตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด เห็นได้
จาก 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
-กิจกรรมประชุมคณ ะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้าน
หนองเสี้ยว 
-กิจกรรมค่าเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน (ข้อบัญญัติ) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภำพ ดีเลิศ  
 
จุดเด่น  โรงเรียนจัดท าวิสัยทัศน์  เกิดจากการส ารวจเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน           
มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นล าดับขั้นตอนครบถ้วน อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีความสามารถในการให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ ในสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด โรงเรียนควรมีการส่งเสริมทักษะการทางดิจิทัลให้กับครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เพราะจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือมอบใบงานให้แก่นักเรียน มี
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นักเรียนและผู้ปกครองบางท่านยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  โรงเรียนควรมีการประเมินผลส าเร็จของเป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยยึดถือการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
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มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ : 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

ค ำอธิบำย : สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบทั้งในส่วนกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบกำรนิเทศภำยใน กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำ บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วมกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ และร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1. ร้อยละ 85 
สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษา
ที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา  
มีการด าเนินงาน
โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มีการ
รายงานโครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 89.37
สถานศึกษามี
แผนพัฒนา
การศึกษาท่ี
ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา  
มีการด าเนินงาน
โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มีการ
รายงานโครงการ
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด เห็ น ได้ จ ากสถานศึ กษ ามี ก าร
ด าเนิ นการตามระบบประกันคุณ ภาพ
สถานศึกษาดังนี ้
1. สถานศึกษาการวางแผนการพัฒนา 
การศึ กษ าโดยการจั ดท าแผน พั ฒ น า 
คุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
2. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษา 
3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๔.สถานศึกษามีการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
๕ .ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ส รุ ป ร า ย ง า น                 
การประเมินตนเอง (SAR) ปรับแผนให้ 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และ 
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
2. ร้อยละ 85 
สถานศึกษามีการสรร
หาครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
มาตรฐานต าแหน่ง 

ร้อยละ 90.25 
สถานศึกษามีการ
สรรหาครูให้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
มาตรฐานต าแหน่ง 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด เห็นได้จาก 
1.สถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2.มีการจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม
ดั งนี้  โค รงการส่ ง เส ริม และพัฒ นาครู
บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ โครงการสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3.ร้อยละ 85 
สถานศึกษามีการ
รายงานโครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

ร้อยละ 93.69
สถานศึกษามีการ
รายงานโครงการ
ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนด เห็นได้จาก 
1. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จดัการศึกษา 
2.สถานศึกษามีการ ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล  
3.มีการจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายในการจัด
การศึ กษ าตั้ งแต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจน จบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ส รุ ป ร า ย ง า น           
การป ระ เมิ น ตน เอง(SAR)ปรับ แผน ให้ 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และ 
นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

4.ร้อยละ 85 
สถานศึกษามีการสรร
หาครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
มาตรฐานต าแหน่ง 

ร้อยละ 90.25
สถานศึกษามีการ
สรรหาครูให้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนดเห็นได้จากสถานศึกษาด าเนินการ
ดังนี้ 
๑. มีการส ารวจข้อมูลวิเคราะห์และวางแผน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

 

มาตรฐานต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าลัง แผนการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการนิเทศ
ภายใน  
๒.มีการด าเนินการด้านบริหารจัดการดังนี้ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
โครงการประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน(SDQ) 
โครงการระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 
3. มี ก ารต รวจสอบ  ส รุป  ราย งาน ผลการ
ด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผน
และพัฒนา 

 

5. ร้อยละ 85 
สถานศึกษามีระบบ
นิเทศภายใน
ครอบคลุมครูทุกคน
สถานศึกษาน าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 95.00 มี
ระบบนิเทศภายใน
ครอบคลุมครูทุกคน
สถานศึกษาน า
ข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนดเห็นได้จาก 
1. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 
2.สถานศึกษามีการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  
3.มีการจัดท ารายงานโครงการโครงการ
นิ เทศการศึกษา โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
4 . ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ส รุ ป ร า ย ง า น                 
การประเมินตนเอง (SAR) ปรับแผนให้ 
สอดคล้องกับสภาพความต้องการ                

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
สรุปผลระดับ

คุณภำพ 

  
และ นโยบายปฏิรูปการศึกษา 
5.มีการด าเนินงานโครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

 

6.ร้อยละ 85 
สถานศึกษาจัดให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ได้ร่วมประชุม
วางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนาการศึกษา
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วม
รับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละ ๙๔ 
สถานศึกษาจัดให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ได้ร่วมประชุม
วางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา
การศึกษาเปิด
โอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วม
รับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เห็นได้จาก  
  โร งเรี ยน มี ก ารด า เนิ น งาน โค รงการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โครงการประชุมผู้ปกครอง 
โครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

7.ร้อยละ 85 
สถานศึกษามีการ
ทบทวนและพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๕ 
สถานศึกษามีการ
ทบทวนและพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนดเห็นได้จาก 
1. แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการนิ เทศภายใน 
ด าเนินการนิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนโดย
ใช้แบบนิ เทศออนไลน์  โครงการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน
หนองเสี้ยว 
2.มีการตรวจสอบ สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
3.มีการน าผลการด าเนินงานไปวางแผนและ
พัฒนา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น  โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในครอบคลุมครูทุกคนสถานศึกษาน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
จัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมประชุมวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งมีความจ าเป็นอย่ายิงที่ทาง
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โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายวิธี จ าเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือกับทุกๆฝ่าย
โดยเฉพาะผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนที่สุด ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในการเรียนการสอน ในค าแนะน า
กับบตุรหลานในการเรียนทุกรูปแบบ ทั้ง On Hand หรือ On Line 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยี น าไปสู่การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพราะในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น จ าเป็นอย่ายิ่งที่จะใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  ควรมีการส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
น าไปสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาโรงเรียน
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโรงเรียนควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวน
บริหารจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร      
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร 
สถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย       

ค ำอธิบำย  :  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย  หมำยรวมถึงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.ร้อยละ 85 
สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง และครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 95.50 
สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและ
เป้ าห ม าย ค ว าม ส า เร็ จ สู งก ว่ า ค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1.โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการ โดยการจัดท าแผนพัฒนางาน
วิชาการ/คู่มือการด าเนินงานวิชาการ 
2.ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้ า น  เชื่ อ ม โย ง วิ ถี ชี วิ ต จ ริ ง แ ล ะ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว กิจกรรมจัดท า
ห ลั ก สู ต รสถ าน ศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (ประถมศึกษา) 
โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโครงการพัฒนา
กระบวนการการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
3.มีการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 
4. มีการสรุปรายงานการประชุมก่อน
สิ้นปีการศึกษา 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

2.ร้อยละ ๘5 ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะวิชาการความรู้
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 86.95 
ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะ
วิชาการความรู้ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและ
เป้ าห ม าย ค ว าม ส า เร็ จ สู งก ว่ า ค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1.โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการ โดยการจัดท าแผนพัฒนางาน
วิชาการ/คู่มือการด าเนินงานวิชาการ 
2 .ด า เนิ น ก าร โค ร งก ารย ก ร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการทดสอบ RT กิจกรรม
อ่านออกเขียน ได้  โครงการพัฒ นา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โครงการพัฒนากระบวนการการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3 .กิจกรรมเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบสมรรถนะ 
4.กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
5.มีการประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 
6.มีการสรุปรายงานการประชุมก่อนสิ้น
ปีการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3.ร้อยละ 80 ครูมี
การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ร้อยละ 93.30 ครู
มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและ
เป้ าห ม าย ค ว าม ส า เร็ จ สู งก ว่ า ค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1.ด าเนินการวิ เคราะห์ และพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุก 
กลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ นักเรียนสามารถเลือกเรียน
ได้ตามความสนใจ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  2.มีการด าเนินงาน โครงการนิ เทศ
การศึกษา กิจกรรมนิเทศการสอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ
ประถมศึกษา โครงการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.ประเมินการใช้หลักสูตร สรุปผลการ
ใช้หลักสูตรและรายงานการใช้หลักสูตร
ต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้น
สังกัด 

 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนมีการด าเนินการโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาแผนการจัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โครงการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง โครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมนิเทศการสอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเมิน
การใช้หลักสูตร สรุปผลการใช้หลักสูตรและรายงานการใช้หลักสูตรต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดที่ควรพัฒนำ  ควรมีการน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้เป็นฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ครูควรปรับและใช้เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายให้นักเรียนได้รับความรู้ตามศักยภาพได้อย่างทั่วถึงอย่างเสมอภาค โดยการอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 126 
 

มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ : 2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

ค ำอธิบำย : สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครู บุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ และจัดให้มีชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.ร้อยละ 85 ของครู 
บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนแห่ง          
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาและ
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 96.98  
ของครู บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาและ
การเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก
1.มีการวางโครงการพัฒนาบคุลากรใน
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
2.มีการจัดโครงการพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาโดย  
การส่งครไูปอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
จัดท ารายงานโครงการพัฒนาบุคลากร/
รายงานการไปราชการของครู/รายงาน
ตนเองของครู น าเสนอผลการด าเนินงานใน
การประชุมสรุปงานประจ าป ี
3.มีการด าเนินโครงการโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจ 
ครู และบุคลากร โครงการสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว โครงการค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ในโรงเรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2.ร้อยละ ๘๕ ของครู 
และบุคลากรได้รับการ
อบรมและสัมมนาศึกษา
ดูงาน 

ร้อยละ 90.68  
ของครู และบุคลากร
ได้รับการอบรมและ
สัมมนาศึกษาดูงาน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหม ายความส า เร็ จ สู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก
1.โรงเรียนมีการจัดโครงการอบรมครู
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค           
โควิด 19 

2 .ก า กั บ  นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม โ ด ย
คณะกรรมการนิเทศภายใน มีการสรุป
รายงานผลและน าเสนอผลงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์และวาง
แผนการพัฒนาเมื่อสิ้นภาคเรียน 

๓.ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ครูบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น   บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาและการ
เรียนรู้ โรงเรียนมีการด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินตามโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
โดย การส่งครูไปอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จัดท ารายงานโครงการพัฒนาบุคลากร/รายงานการไปราชการของครู/รายงานตนเองของ
ครู น าเสนอผลการด าเนินงานในการประชุมสรุปงานประจ าปี มีการด าเนินโครงการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครู
และบุคลากร กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจ ครู และบุคลากร โครงการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดโครงการอบรมครูให้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการ
สอนทีห่ลากหลายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
 
จุดที่ควรพัฒนำ  ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมอย่างครอบคลุมบุคลากรทุกคน 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป           
ครูควรปรับวิธีการสอนให้หลากหลายวิธี สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ให้ความส าคัญกับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค 
จัดการเรียนการสอนส่งเสริมศักยภาพรวยบุคคลอย่างทั่วถึง ควรส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆใน
การจัดการเรียนการสอน  
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มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ : 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง 
มีคุณภำพ 

ค ำอธิบำย : สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน และสภำพแวดล้อมทำง
สังคม ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีควำมปลอดภัย 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.ร้อยละ 80 
สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

ร้อยละ 94.00 
สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1.โร ง เรี ย น ว างแผน การ พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมโดยจัดท าโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และโครงการ
ซ่อมแซม อาคารสถานที่  อาคาร
ประกอบ กิจกรรม 5 ส กิจกรรม  
Big Cleaning Day กิจกรรม 
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โรงเรียน 
2 .โรงเรียนด าเนิ นการโครงการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมกิจกรรม Big Cleaning 
Day โครงการค่าใช้จ่ ายซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
(ข้อบัญญัติ อบจ.) 
3.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
แล ะก ารจั ด ท า ร าย งาน ผ ล การ
ด าเนินงานในการประชุมฝ่ายบริหาร/
ประชุมบุคลากร/ประชุมกลุ่มสาระ 
มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน  
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
ต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 129 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

2.ร้อยละ 80 
สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

ร้อยละ 93.86 
สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1 .โรงเรี ยน วางแผนการพั ฒ น า
สภาพแวดล้อมโดยจัดท าโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และโครงการ
ซ่อมแซม อาคารสถานที่  อาคาร
ประกอบ 
2.มีการด าเนินการตามโครงการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning 
Day โครงการค่าใช้จ่ ายซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
(ข้อบัญญัติ อบจ.) 
3.โรงเรียนด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และปลอดภัยต่อ
ผู้เรียน 
4.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
แล ะก ารจั ด ท า ร าย งาน ผ ล การ
ด าเนินงานในการประชุมฝ่ายบริหาร/
ประชุมบุคลากร/ประชุมกลุ่มสาระ 
5.มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
ต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๓.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการเยี่ยม
บ้านจากครูประจ าชั้น 

ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
ครูประจ าชั้น 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนด าเนินโครงการเยี่ยมบ้าน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  นักเรียน 
๒ .โรงเรียนด า เนิ นการตามแผน            
การพัฒนาการศึกษา 
๓.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และการจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงาน 
๔.มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
ต่อไป 

 ก าลังพัฒนา 

๔.ร้อยละ 80  ของครู
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือเป็นข้อมูลการ
ปรับปรุงและพัฒนาและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ร้อยละ ๑๐๐  ของครู
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือเป็นข้อมูลการ
ปรับปรุงและพัฒนาและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนด าเนินโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
๒ .โรงเรียนด า เนิ นการตามแผน           
การพัฒนาการศึกษา 
๓.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
๔ .มี ก ารน า เสนอผลการด า เนิ น งาน 
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาต่อไป 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น  โรงเรียนมีการด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนแบบ On Hand 100 เปอร์เซ็นต์ มีการจัดท าตารางก าหนดการในการออกแจกใบงานและเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเดือนละ 2-3 ครั้ง ในสถานการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน ามาเป็นฐานข้อมูลใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล  
จุดที่ควรพัฒนำ  ควรเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในการการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร สารความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ   - 
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มำตรฐำนที่ 2 :  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ : 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ 
กำรจัดกำรเรียนรู ้

ค ำอธิบำย : สถำนศึกษำจัดระบบกำรจัดหำ กำรพัฒนำและกำรบริกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสมกับสภำพของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม

มำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 ของ
สถานศึกษามีการจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1.โรงเรียนวางแผนการจัดท าและ
ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล
สารสนเทศท้องถิ่น(SIS)เป็นปัจจุบัน 
2.โรงเรียนด าเนินการตามแผนการ
จัดท าและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล
ส ารส น เท ศ ท้ อ งถิ่ น (SIS)ให้ เป็ น
ปัจจุบัน 
๓ .ด า เนิ น โค ร งก า ร /กิ จ ก ร รม - 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ส าธ า รณู ป โภ ค  (ค่ า โท รศั พ ท์ /
โทรสาร/ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) 
 โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) 
โครงการสนั บสนุ นค่ า ใช้ จ่ าย ใน            
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการ
ค่ากระแสไฟฟ้า โครงการพัฒนา
ระบ บ งาน โส ต ทั ศ น ศึ ก ษ า เพ่ื อ           
การจัดการเรียนการสอน(ระบบ
เครื่องเสียง) กิจกรรมทะเบียนการใช้
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  ๔.มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
แล ะก ารจั ด ท า ร าย งาน ผ ล การ
ด าเนินงาน 
๕.มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
ต่อไป 

 

2.ร้อยละ 80 
สถานศึกษาให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 83 สถานศึกษา
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1.รายงานผลการด าเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

2. รายงานผลการด าเนิน 

กิจกรรมเสียงตามสาย 

3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
จัดท าวารสาร เหลือง - แดง 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3.ร้อยละ 80 
สถานศึกษามีการ
พัฒนาเว็บไซด์ และ
รายงานการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้วยระบบ
สังคมออนไลน์ 

ร้อยละ 86 สถานศึกษามี
การพัฒนาเว็บไซด์ และ
รายงานการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ด้วยระบบสังคมออนไลน์ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายความส าเร็จสู งกว่ าค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
-รายงานผลการด าเนิน 

กิจกรรมจัดท าเว็บไซด์โรงเรียน 
บ้านหนองเสี้ยว 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ดีเลิศ  
 
จุดเด่น   โรงเรียนมีระบบการจัดหา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ เพียงพอ เหมาะสม กับสภาพของโรงเรียน และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน 
จุดควรพัฒนำ   ควรมีการจัดให้มี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคู่กับโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน เครื่องเสียง ไมโครโฟน  
ครบทุกห้องเรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ   โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา จัดให้มี เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน  ครบทุกห้องเรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ ให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรเกี่ยวกับการใช้อย่างถูกวิธี 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ประเด็นพิจำรณำที่  3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้       

ค ำอธิบำย  :  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะส ำหรับผู้ที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับกำรฝึกทักษะ  
แสดงออกแสดงควำมคิดเห็น  สรุปองค์ควำมรู้  น ำเสนอผลงำนและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม

มำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ 85 มีการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 

ร้อยละ 87.95 มีการ
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายความส าเร็จสูง
กว่าค่ า เป้ าหมายที่ โรงเรียน
ก าหนดเห็นได้จาก 
1. มีการจัดประชุมทบทวน
หลักสูตร โดยการน าเสนอผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา 
ก่อนปิดภาคเรียน 
2.ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
และค าอธิบายรายวิชา จัดท า
หลักสูตรระดับชั้นเรียนทุกราย
วิชาการและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 รายวิชา 
3.ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
จากแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ (แบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) และปรับปรุงแก้ไข 
4. มีการสรุปผลการประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  น าเสนอผลการประเมิน 
ปรับปรุงแก้ไข 
5.มีการด าเนินงานโครงการ
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว กิจกรรมจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว (ประถมศึกษา) 

 

2.ร้อยละ 85 มีการ
ส่งเสริม ก ากับดูแลให้
ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 93.62 มีการ
ส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครู
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายความส าเร็จสูง
กว่าค่ า เป้ าหมายที่ โรงเรียน
ก าหนดเห็นได้จาก 
1. มีการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ โครงการส่งเสริม
ศั ก ย ภ า พ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรม
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ ส อ บ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรียนรู้พืชผักสมุนไพร กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นอกห้ องเรียน (ปรับปรุงภู มิ
ทัศน์) โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  
2 . มี การจั ดป ระชุ มทบทวน
ห ลั ก สู ต ร  โด ย ก า ร ร่ ว ม กั น
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อนปิดภาค
เรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  3. ตรวจสอบ ก ากับติดตามโดย
การนิเทศการติดตามงาน 
4. จัดประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงทบทวนหลักสูตร เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนปิดภาคเรียน
ปีละ 2 ครั้งมีการสรุปรายงาน
ผลน าเสนอผู้บริหาร 

 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น   ครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับแผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและเน้นการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถใช้ชีวิตให้
ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ครูปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียน
การสอน  
จุดที่ควรพัฒนำ  ครู ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา เพ่ือรับกับสถานการณ์ต่างๆ โด
ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนน้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  โรงเรียนควรจัดให้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิคการสอน และการจัดการเรียนหลายรูปแบบ รองรับกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
ประเด็นพิจำรณำที่  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำย : มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกสื่อท่ีหลำกหลำย 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมมำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ ๘5 ของครู
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 94.50 ของ
ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็น
ได้จาก 
1. ครูมีการวิเคราะห์วางแผนการ
ใช้สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/DLIT
โดยก าหนดลงในหลักสูตรระดับชั้น
เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูมีการด าเนินงานผลิตสื่อ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น  
3.ครูพัฒนาห้องเรียนจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)   
4. โรงเรียนจัดระบบอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมตามความต้องการ 
5.มีการด าเนินงานโครงการ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
พัฒนาสื่อ วัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา  
6. ตรวจสอบ ก ากับติดตามการใช้
สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/DLITมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
นิเทศออนไลน์/แบบตรวจ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  เยี่ยมชั้นเรียน/แบบรายงานการใช้
สื่อ/รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
7. มีการน าผลการนิเทศออนไลน์
แบบรายงานการใช้สื่อ/รายงาน
การวิจัยในชั้นเรียนมาสรุป
รายงานและหาแนวทางการ
พัฒนาเพื่อน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

2.ร้อยละ ๘๕ ครู
จัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 90.82 ครู
จัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็น
ได้จาก 
1.การใช้สื่อ/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ/DLIT/แหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบนิเทศ
ออนไลน์ /แบบตรวจเยี่ ยมชั้น
เรียน/แบรายงานการใช้สื่ อ /
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
2. มีการน าผลการนิเทศ 
ออนไลน์ /แบบตรวจเยี่ ยมชั้น
เรียน/แบบรายงานการใช้สื่อ/
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนมา
สรุปรายงานและหาแนวทางการ
พัฒ นาเพ่ื อน า เสนอผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา 
3 . ตรวจสอบ  ก ากับ ติ ดตาม 
ประเมินและรายงานผล 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

3.ร้อยละ ๘๕ ของครู
สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 91.25 ของ
ครูสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็น
ได้จาก 
1. ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมครู
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย โดยการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด มี
ระบบดูแลนักเรียนรายบุคคลผ่าน
ครูประจ าชั้น ผ่านรายกลุ่ม
ห้องเรียนและรายกลุ่มโรงเรียน  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

4.ร้อยละ 85 
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ  
กีฬา คอมพิวเตอร์ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 95.93
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านทักษะ
อาชีพ  กีฬา 
คอมพิวเตอร์ ดนตรี-
นาฏศิลป์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็น
ได้จาก 
 โรงเรียนส่งเสริมและให้ความรู้
แก่นักเรียน ให้นักเรียนทุกคน
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้
ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมาเรียนใน
รูปแบบ On site ได ้

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๕.ร้อยละ 85 มี
ห้องสมุดเพ่ือให้บริการ
ผู้เรียน และชุมชน 

ร้อยละ 90.39 มี
ห้องสมุดเพ่ือให้บริการ
ผู้เรียน และชุมชน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็น
ได้จาก 
โรงเรียนด าเนินแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียน  โครงการส่งเสริมการ
ให้บริการชุมชน โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน   

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
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จุดเด่น  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ  กีฬา คอมพิวเตอร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ และภาษาต่างประเทศ          
มีเครือข่ายอินเตอร์ที่มีท้ังระบบอินเตอร์เน็ตมีสายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องท างานต่างๆ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
มีจุดกระจายสัญญาณครอบคลุมทั้งโรงเรียน บุคลากรและครูสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนได้ 
ครผูู้สอนทุกคนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับรายวิชา มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่หลากหลาย 
โดยมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
จุดที่ควรพัฒนำ ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด COVID ๑๙ นักเรียนยุคปัจจุบันควรมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถน ามาใช้
กับระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกคน  โรงเรียนต้องเพ่ิมสมรรถนะในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตให้เกิดความเสถียรและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัล  ความฉลาดทางเทคโนโลยี  (Digital Literacy) ใช้
อินเตอร์เน็ตอย่างเป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ โรงเรียนควรสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย แนะน าการใช้สื่อรูปแบบใหม่
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ควรส่งเสริมครูผู้สอนทุกคนให้จัด
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน น าทักษะทางเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์มาใช้ใน 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และฉลาดทางเทคโนโลยี  (Digital Literacy) ไม่ท าผิด
กฎหมาย โดยปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ไม่เสียเวลา
กับสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์และไม่เกิดประโยชน์มากจนเกินไป 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
ประเด็นพิจำรณำที่  3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

ค ำอธิบำย : ครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็กเด็กรักที่จะเรียนรู้สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

1.ร้อยละ 85 
ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็กและเด็กรัก
เด็ก 

ร้อยละ 95.50 
ครูผู้สอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็กและเด็กรัก
เด็ก  

ผล ก ารด า เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1. ครูมีการวางแผนการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ  
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
3. มีการประเมินโดยการบันทึกหลังสอน/
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบนิเทศ
ออนไลน์/แบบตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
4. มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน/
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/รายงาน
โครงการที่เกีย่วข้อง 
5.มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
 

2.ร้อยละ ๘๕ นักเรียน
รักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ ๑๐๐ 
นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ผล ก ารด า เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1. ครูมีการวางแผนการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ  
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3. มีการประเมินโดยการบันทึกหลังสอน/
แบบนิเทศออนไลน์ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  4. มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน/
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/รายงาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
5.มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
6.มีการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/
นิเทศติดตามจากหน่วยต้นสังกัด 
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือรอรับการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 

 

3.ร้อยละ ๘๕ ครูมีการ
ประเมินผลผู้เรียนและ 
น าผลการประเมินมา
ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี
ปัญหา 

ร้อยละ 96.75 ครูมี
การประเมินผลผู้เรียน
และน าผลประเมินมา
ใช้เพื่อเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนที่มีปัญหา 

ผล ก ารด า เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1. ครูมีการวางแผนการบริหารจัดการชั้น 
เรียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ หลักสูตร
ระดับชั้นเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
3. มีการประเมินโดยการบันทึกหลังสอน/
แบบนิเทศออนไลน์  
4. มีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน/
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/รายงาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
5.มีการด าเนินงานโครงการ โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมเตรียม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  ความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมการทดสอบ RT กิจกรรมอ่านออก
เขียนได ้โครงการส่งเสริมศักยภาพการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมจัดซื้อ
เอกสารธุรการชั้นเรียน (ปพ.6/ปพ.8/อบ.
1/อบ.2) 

 

4.ร้อยละ 85 ครูได้รับ
การประเมินความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละ 95.50 ครู
ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผล ก ารด า เนิ น งาน ต าม ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1.มีการด าเนินโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการนิเทศการสอน 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.กิจรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
กิจกรรมการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหานักเรียนกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน 
3. กิจกรรมเขียนแผนการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  
4.จัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี) 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กิจกรรมแนะแนว 
โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
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จุดเด่น ครูมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ  ที่ได้ก าหนดไว้  โดยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน  จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพทุกรูปแบบ ด้วยรูปแบบและ
เครื่องมือที่หลากหลาย  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในเชิงบวก ที่มีการส่งเสริมสร้างมิตรภาพ
ระหว่างผู้เรียน การมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจอันดี ร่วมมือ
กันจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้เรียนรู้
อย่างมีความสุขและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
จุดที่ควรพัฒนำ ครูผู้สอนควรน าสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจแก่
นักเรียนให้มากข้ึน ครูควรใช้การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงโดยค านึงถึงศักยภาพนักเรียนรายบุคคล   
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ไปประยุกต์สู่การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
ประเด็นพิจำรณำที่  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

ค ำอธิบำย : มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้
พัฒนำกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมมำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ ๘5 ของผู้เรียน
ได้รับการช่วยเหลือและน า
ผลกลับมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 90.25 ของ
ผู้เรียนได้รับการ
ช่วยเหลือและน าผล
กลับมาพัฒนาผู้เรียน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและ
เป้ าห ม าย ค ว าม ส า เร็ จ สู งก ว่ า ค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1. มีการวางแผนการตรวจสอบประเมิน
ผู้เรียนโดยก าหนดในหลักสูตรระดับชั้น
เรียนและ 
2. มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับตัวชี้วัด สร้างแบบทดสอบ
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ปรับวิธีการ
วัดผลตามสภาพจริงและตามศักยภาพ
ผู้เรียน 
3 .ด า เนิ น โครงการ/กิ จกรรม  ดั งนี้ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้(กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) กิจกรรมจัดซื้อเอกสารธุรการ
ชั้นเรียน(ปพ.๖/ปพ.๘/อบ.๑/อบ.๒) 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ การวิจัย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  .โครงการ
นิเทศการศึกษา กิจกรรมนิเทศการจัด
กิ จ ก รรมการ เรี ยน ก ารสอน ระดั บ
ประถมศึกษา กิจกรรมนิ เทศการจัด
กิ จ ก รรมการ เรี ยน ก ารสอน ระดั บ
ป ระถม ศึ กษ า  โค รงก ารยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการทดสอบ RT NT  

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมอ่าน
ออกเขียนได้ 
๕. มีการน าผลการด าเนินงานมาสรุป 
ทบทวนและร่วมกันหาแนวทางการ
พัฒนาทุกภาคเรียน 

 

2.ร้อยละ ๘5 ของครูมี
การน าผลการประเมินการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ 92.78 ของ
ครูมีการน าผลการ
ประเมินการวิจัยในชั้น
เรียนมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและ
เป้ าห ม าย ค ว าม ส า เร็ จ สู งก ว่ า ค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1. มีการวางแผนการตรวจสอบประเมิน
ผู้เรียนโดยก าหนดในหลักสูตรระดับชั้น
เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.มีการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล น า
ผลการวิ เคราะห์มาปรับปรุง แก้ ไข 
ช่วยเหลือรายบุคคลโดยการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน 
2 .มี ก า รด า เนิ น โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม
ศักยภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  สรุปและรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3.ร้อยละ ๘5 ของครูมี
การออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ร้อยละ 100 ของครู
มีการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและ
เป้ าห ม าย ค ว าม ส า เร็ จ สู งก ว่ า ค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1.มีการด าเนินโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียนรายบุคคล กิจกรรมการป้องกัน
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน
กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน กิจกรรม
พัฒนานักเรียน  กิจกรรมเยี่ยมบ้ าน
นักเรียน กิจกรรม             
๒. น าผลการด าเนินงานมาสรุป ทบทวน
และกันหาแนวทางพัฒนาทุกภาคเรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

4.ร้อยละ ๘5 ของครูมี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

ร้อยละ 97.63 ของ
ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและ
เป้ าห ม าย ค ว าม ส า เร็ จ สู งก ว่ า ค่ า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้จาก 
1.มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้.
โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมวัดและ
ประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน 
(SDQ) 
๒. มีการน าผลการด าเนินงานมาสรุป 
ทบทวนและร่วมกันหาแนวทางการ
พัฒนาทุกภาคเรียน 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น ครูมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand  
ครูผู้สอนออกแจกใบความรู้และใบงานนักเรียนตามหมู่บ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง น าใบงานมาประเมินผลผู้เรียนและมีการ
บันทึกคะแนนเป็นคะแนนเก็บตามตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ผู้สอนให้ความส าคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นักเรียนที่ไม่ส่งใบงานหรือไม่ท าใบงาน ครูผู้สอนจะก ากับติดตามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  
เมื่อประเมินผลเสร็จ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 
จุดที่ควรพัฒนำ  ครูผู้สอนบางท่านไม่จัดท าเอกสารที่แสดงถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  ควรมีการก ากับติดตามการจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
ประเด็นพิจำรณำที่  3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง 
กำรจัดกำรเรียนรู้                          

ค ำอธิบำย :ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำม

มำตรฐำน 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ

คุณภำพ 
1.ร้อยละ ๘5 ของครูที่
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเป็นข้อมูลเพ่ือ
การปรับปรุงและการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเป็นข้อมูลเพ่ือ
การปรับปรุงและการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1. มีการวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วางแผนและจดัท าปฏิทินปฏิบัติงานการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เมื่อสิ้นภาคเรยีน 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพครู
และบุคลากรโรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับ
ชุมชน กิจกรรมวารสาร เหลือง – 
แดง(กิจกรรมจัดป้าย
ประชาสัมพันธ์) 
กิจกรรมพัฒนางานเว็บไซด์
โรงเรียน โครงการส่งเสริมการ
ให้บริการชุมชน กิจกรรมทะเบียน
ยืมอุปกรณ์โรงเรียน 
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน วัด 
โรงเรียน (วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา) โครงการสาน
สัมพันธ์ความเข้าใจโรงเรียนและ
ชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง) 
โครงการส่งเสริมสวัสดิการและ 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  ปฏิคม โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
3. ก ากับติดตามตรวจสอบโดย
คณะกรรมการนิเทศภายใน  
4.สรุปผลการจัด สะท้อนผล และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Show&Share)ก่อนปิดภาคเรียน 

 

2.ร้อยละ 85 ของครู 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครู 
เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 90.20 ครูมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครู เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1. มีการวางแผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วางแผนและจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเมื่อสิ้นภาคเรียน 
2. มีการด าเนินโครงการพัฒนา 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพครู
และบุคลากร  
3. ก ากับติดตามตรวจสอบโดย
คณะกรรมการนิเทศภายใน โดย
เข้าร่วมกิจกรรมสังเกต 
การสอน นิเทศการสอน 
4.สรุปผลการจัด สะท้อนผล และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share) 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3.ร้อยละ 85 ครมูีการ
เข้าร่วมการประชุม
ประจ าเดือน 

ร้อยละ 98.69 ครูมีการ
เข้าร่วมการประชุม
ประจ าเดือน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายความส าเร็จสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเห็นได้
จาก 
1. มีการวางแผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วางแผนและจัดท าประชุม 

 ยอดเยี่ยม 
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน สรุปผลระดับ
คุณภำพ 

  ประจ าเดือน และประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2 มีการรายงานการประชุม
ประจ าเดือน รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. ด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
บุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพครู
และบุคลากรโรงเรียนบ้านหนอง
เสี้ยว กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรของ
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
๔.สรุปผลการด าเนินงานรายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
 
จุดเด่น  ครูที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงและการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ โรงเรียนมีคู่มือด าเนินงาน PLC ครูมีการจัดตั้งกลุ่ม PLC และมีการรายงานผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบโดยเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
จุดที่ควรพัฒนำ  - 
ข้อเสนอแนะ   - 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 64 

สรุปผล 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้ำหมำย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้ำหมำย 
ประเด็นพิจำรณำ ๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ 70 ระดับดี ร้อยละ 71.46 ระดับดี บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๒ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 7๐ ระดับดี 
 

ร้อยละ 78.94 ระดับดี บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๓ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดี ร้อยละ 92 ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๔ มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ ร้อยละ 83.33 ระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี ร้อยละ 75.73 ระดับดี บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๖ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ ร้อยละ 95.10 ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน  

 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

บรรลุเป้ำหมำย 

ประเด็นพิจำรณำ ๗ การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 93.44 ระดับดเีลิศ บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๘ ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ร้อยละ 90 ระดับยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 94.29 ระดับดเีลิศ บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๙ การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ ร้อยละ 91.88 ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ 

 
ร้อยละ 89.53 ระดับดเีลิศ บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 89.18 ระดับดเีลิศ บรรลุเป้าหมาย 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 64 

สรุปผล 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรและ 
กำรจัดกำร 

 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

บรรลุเป้ำหมำย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ระดับยอด
เยี่ยม 

ร้อยละ 92.14 ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ 

 
ร้อยละ 91.75 ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๔พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ ร้อยละ 93.73 ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๘0 ระดับดีเลิศ 

 
ร้อยละ 96.93 ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๖  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดเีลิศ 

 

 

ร้อยละ 85 ระดับดีเลิศ 

 
บรรลุเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓ จัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

บรรลุเป้ำหมำย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๗ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ 

 

ร้อยละ 90.78 ระดับยอดเยี่ยม 

 

บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๘ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ 

 
ร้อยละ 92.57 ระดับยอดเยี่ยม 

 

บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๙ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 97.03 ระดับยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นพิจำรณำ ๒๐ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ 

 
 
 

ร้อยละ 95.16 ระดับยอดเยี่ยม 

 

บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเด็นพิจำรณำ ๒๑ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๖๑ 

 
ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ 

 
ร้อยละ 96.29 ระดับยอดเยี่ยม 

 

บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒56๓ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ระดับคุณภำพ สรุปผล 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมา 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒564 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

  

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ระดับคุณภำพ สรุปผล 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมา 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก : ผลกำรประเมิน SAR 

ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID – 19 

กำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
รหัสสถำนศึกษำ ๓๐๔๐๑๐๐๑๐3 โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 

ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ ถึงชัน้ประถมศกึษำปีที่ 6 
 
 
 
 

ตั้งอยู่หมูท่ี่ 7 ต ำบลวังหนิ อ ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รหสัไปรษณีย์ ๔๐๑9๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๐๐ 1540 โทรสำร ๐ ๔๓๐๐ 1540 

E-mail:kkpao.go.th@gmail.co  Website : http://www.bns.ac.th/ 
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ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
(องค์กำรมหำชน) 

 
ผลกำรประเมิน SAR รำยมำตรฐำน และข้อเสนอแนะ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 
กำรศึกษำปฐมวัย มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก  

จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุลทั้ง ๔ ด้าน เหมาะสมกับวัย 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

จุดเน้น การบริหารจัดการเชิงระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

จุดเน้น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมมาตรฐานต าแหน่ง 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 

โรงเรียน 

ระดับคุณภำพ 

จำก สมศ. 

มำตรฐำนที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย ดีมาก ดี 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำปฐมวัย ดีมำก ด ี

 

ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 

สถานศึกษาควรมีการระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจนเป็นกระบวนการทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้าน สังคม 
คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมือง เช่น การด าเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA เป็นต้น เพ่ือให้มี
ความชัดเจนมองเห็นเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาเด็กหลังจากการจัดกิจกรรม ได้ประเมินการพัฒนาเด็กด้วย วิธีใดบ้าง 
และใช้เครื่องมือประเมินรูปแบบใด เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมหลังจากประเมิน แล้วเก็บ 
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการประเมินโดยวิธีใด เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือค่านิยม หรือท าอย่างไรกับข้อมูล ที่ได้มา จึง
น ามาสรุปว่าได้คุณภาพดีมาก เพ่ือให้การรายงานมีความชัดเจนจะช่วยส่งผลให้ได้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ชัดเจน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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และน าผลการประเมินเด็กรายบุคคลรายงานผู้ปกครองเด็กได้ชื่นชมหรือช่วยพัฒนาแก้ไข รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของเด็ก
ทาง Website ของสถานศึกษา 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

สถานศึกษามีหลักฐานการปฏิบัติทุกตัวชี้วัดมีการบริหารจัดการเชิงระบบเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ จากการศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๓ พบว่า ควรมีการเพ่ิมเติม 
รายละเอียดเพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น ควรระบุโครงการและกิจกรรมที่น ามาพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ระบุถึง  
กิจกรรมการด าเนินงานพอสังเขป ระยะเวลา วิธีประเมินผล ระบุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน สถานศึกษาควรมี 
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา หลากหลายวิธ ี
เช่น จัดท าเอกสาร เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรือทาง Online แลว้แต่กรณีเพ่ือรายงานผลต่อ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
ทราบอย่างทั่วถึงตลอดทั้งควรจัดท าโครงการรองรับตามแผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

สถานศึกษาควรระบุให้ชัดเจนว่าครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและ 
หน่วยการเรียนรู้ ครบทุกหน่วยการเรียนและครบทุกชั้นปีหรือไม่ ในการจัดประสบการณ์มีการใช้สื่อชนิดใดบ้าง เช่น มี
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อะไรบ้าง เช่น YouTube และจาก Website ต่างๆ 
เป็นต้น ในการตรวจสอบและประเมินผลครูด าเนินการอย่างไรบ้าง ประเมินเป็นรูปแบบใด เด็กท่ีไม่ผ่าเกณฑ์ ครูมีแนว
ทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือร่วมปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีรายละเอียดครบทุกกระบวนการใน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตามตัวชี้วัด 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
จุดเน้น ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
จุดเน้น การบริหารจัดการเชิงระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
จุดเน้น พัฒนาบุคคลากรสู่ครูมืออาชีพ 
 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภำพ 
โรงเรียน 

ระดับคุณภำพ           
จำก สมศ. 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม ดี 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำ ดีเลิศ ดี 

 
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการสอนคิด (Thinking School) ให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่งผลท าให้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 
RT) ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๕ ผลการประเมิน การคิด
ค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ ๗๓.๖๕ มีความสามารถใน การอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๖๙ จึงควรรักษา ระดับคุณภาพ
ดังกล่าวไว้ให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องต่อไป และในการจัดท า SAR ครั้งต่อไป ควรมีการจัดท า แผนงานโครงการ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่ครู มืออาชีพ มีโมเดล 
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุสู่เป้าหมาย มีวิธีการประเมินพัฒนาการ ประสิทธิผลของ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผลการประเมินที่ได้มีค่าเฉลี่ยร้อยละเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบ ประสิทธิผลการประเมิน
พัฒนาการ ๓ ปีย้อนหลัง และมีสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน เพ่ือน าเสนอให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ 
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พร้อมทั้งจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการด าเนินงานในปีต่อไป เป็นต้น และควรระบุวิธีการเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน ต่อสาธารณชน เช่น ผ่านทาง Website Facebook ของสถานศึกษา กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เอกสารแผ่น
พับ YouTube หรือ QR Code ให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้เป็นต้น 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

จากการศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง ปี๒๕๖๓ พบว่า สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลใน SAR เพ่ือมี
ความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น เช่น ควรน าเสนอโครงการและกิจกรรมที่ระบุถึงวิธีด าเนินการ ระยะเวลา ด าเนินการ 
วิธีการประเมินผล ค่าเป้าหมายที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ควรให้มีผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การประเมินเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตามความเหมาะสม ควรมีการประเมินผลการใช้ หลักสูตรเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินในปีที่ผ่านมา เช่น ผลการทดสอบ 
ระดับชาติ O-NET ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรมีการจัดท า 
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ตามระดับหรือตามมาตรฐานตาม ความต้องการและควร
ใช้วิธีการต่างๆ เช่น จัดท าเอกสาร แผ่นพับ หรือผ่านสื่อ Online ในการประชาสัมพันธ์ ผลงานของสถานศึกษาจะส่งผล
ให้การบริหารจัดการเชิงระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูร่วมกันวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาปฏิทินปฏิบัติวางการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC) จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง หาปัญหาที่ต้องการพัฒนาร่วมกัน ร่วมกันคิดและพัฒนา 
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้สังเกตการสอนและสะท้อนผล และด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ผ่านกระบวนการสอนคิด (Thinking School) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
ของผู้เรียน จึงควรรักษาระดับคุณภาพดังกล่าวไว้ให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องต่อไป และในการจัดท า SAR ครั้งต่อไป  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้(วิจัย สื่อการสอน รูปแบบ วิธีการ) ที่มุ่งส่งเสริม
และพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีการเปรียบเทียบประสิทธิผลการประเมินพัฒนาการ ๓ ปี ย้อนหลัง สรุปผล 
การด าเนินงานและจัดท ารายงาน เพื่อน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บ เป็นฐานข้อมูลเพื่อ 
พัฒนารูปแบบ วิธีการด าเนินงานในปีต่อไป เป็นต้น และควรระบุวิธีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ต่อสาธารณชน เช่น 
ผ่านทาง Website Facebook ของสถานศึกษา กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เอกสาร แผ่นพับ YouTube หรือ QR Code ให้ผู้
ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากการวิเคราะห์ SAR พบว่า ในภาพรวมน าเสนอให้เห็นภาพชัดเจน หากแต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

ควรเพิ่มส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือความสมบูรณ์ เช่น มีตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติ RT NT และ O – NET อย่าง
ชัดเจน สรุปผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสรุป
ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น อย่างชัดเจน ควรมีตารางจ านวน บุคลากร 
จ านวนผู้เรียน อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ควรมีตารางสรุปจ านวนเด็กและผู้เรียนที่ ส าเร็จ 
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การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ควรระบุจ านวนห้องเรียนของระดับชั้นต่างๆ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน จ านวนครู  
ครบชั้น ไม่ครบชั้น จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในปีการศึกษาที่ประเมิน ควรมีการระบุจุดเน้น  
ของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานให้ชัดเจน พร้อมทั้งน าเสนอจุดเน้นที่เป็นการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาให้เห็นถึง  
การมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice) หรือเป็นนวัตกรรม (Innovation) 
(ถ้ามี) ของสถานศึกษาแต่ละมาตรฐานอย่างชัดเจน ควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจนในประเด็นที่ครูทุกคน มีการ
น าแผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียด 
เป็นอย่างไรบ้าง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ในระดับ
การศึกษาปฐมวัย การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการและส่งเสริมพัฒนาการ โดยยึดเด็กเป็นส าคัญผ่าน 
การเล่น ลงมือปฏิบัติ ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และสอดแทรกนวัตกรรม 
ทางการศึกษาปฐมวัย 
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 ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ  และควำมต้องกำรช่วยเหลือ 

 
สรุปผลในภำพรวม 

   จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่
ในระดับคุณภาพดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว มี
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีการคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย มีผลการเรียนระดับ  3  ขึ้นไป ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้ง On hand On line และ On site ปรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับ
สถานการณ์และตัวผู้เรียน มีการออกเยี่ยมบ้านเพ่ือแจกใบงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการ
เรียนที่บ้านในห้วงที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ รับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าที่โรงเรียน
ก าหนด ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตัวเอง เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม ผู้เรียนสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียน
ก าหนด มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ได้รับการพัฒนาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในห้วงที่จัดการเรียนการสอนแบบ On site  มีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีของ
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน จนท าให้เกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ  
ศาสนา  ภาษาวัฒนธรรม  ประเพณี  ได้รับการพัฒนาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาแนะแนว และการจัด
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กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19  มีสุขภาวะทางร่างกายผ่านเกณฑ์ระดับปกติของกรมพลศึกษา มีสุขภาวะทางจิตใจ อารมณ์ สังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด   
2.2 ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ 1  ประกอบด้วย 

รายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,สุขศึกษาและพลศึกษา , วิทยาศาสตร์ , ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ  
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ /วิทยาการค านวณ  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา และ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย
เลื อ ก ใช้ วิ ธี ก า รส อน ที่ ห ล าก ห ล าย ต าม
สถานการณ์ เช่น On hand On line และ On 
site ในการจัดท าใบความรู้และใบงาน  เน้น
การสอนคิด มีการก าหนดโครงการสอน/ เขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการสอนคิด/
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู้ /ด าเนิ น
โครงการส่ ง เสริมศักยภาพการพัฒ นาสื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
2. โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่านักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ด าเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม  มีการ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประชุม
วางแผนการท างาน มีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่ดีงาม โดยได้ด าเนินการตามแผน 
เช่น จัดกิจกรรมหน้าเสาธง จัดกิจกรรมส่งเสริม

๑. เนื่องจากปีการศึกษา 2564 ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนที่ ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาไม่ได้ด าเนินการ 100 เปอร์เซ็นต์ ครูและ
บุคลากรทุกท่านจึงต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน ศึกษาหา
ความรู้หรือพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียน 
2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ขาดการปฏิบัติที่
ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาต่อไปจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
คุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์ ใน
ห้วงที่นักเรียน On site มีการสรุปรายงานผล
การด าเนินงานเสนอ ผู้บริหาร  โรงเรียนได้
เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวทางเว็ปไซต์ของ
โรงเรียน และวารสารโรงเรียน 
 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่ 1 พัฒนาความสมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการตั้งค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระ  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริมเพ่ิมเติมความรู้ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
วัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องให้จัดกิจกรรมที่เน้น
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียนให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดย
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตลอดจนการจัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียน
ให้ผู้เรียนได้สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
แผนปฏิบัติงำนที่  2 พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาของผู้เรียน 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานให้กับนักเรียนทุกคน เพ่ือให้มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม/โครงงานนักเรียน โดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติงำนที่ 3  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนปฏิบัติงำนที่  4  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพ/เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ/ส่งเสริมความเลิศตามศักยภาพ โดยการน า 
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ชุมนุมวิชาการ/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและหา
ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักปรับตนเองในการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวมีการวางแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ที่ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการ
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ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจระบบคุณภาพ PDCA ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
     2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเห ลือ
นักเรียน มีการนิเทศภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน  การวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องและชัดเจน มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการ
วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการ
พัฒนาบุคคลากรต่อเนื่อง จัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนา
วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง / ปีการศึกษา มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายใน   มีการ
พัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี

1. การบริหารอัตราก าลัง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษา 
2.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ ควรจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
ครูผู้สอนหลักสูตรความเป็นเลิศต้องเข้มข้น 
และต่อเนื่อง  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
ชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก เอ้ือต่อการจัดการ
จัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และปลอดภัย
ต่อผู้เรียนและมีการจัดท า ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่น (LEC) ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงำนที่ 12 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ สรรหาครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

แผนปฏิบัติงำนที่ 13 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีห้องเรียนคุณภาพ จัดท าโครงการอบรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับครูทุกคน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านโครงงานให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/โครงงานนักเรียน โดยสอดแทรก
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้และกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จัดบรรยากาศ
ในโรงเรียนให้ร่มรื่น  นักเรียนมีบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนั่งพักผ่อน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย          การ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ทบทวน/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และค าอธิบายรายวิชาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) จัดท าหลักสูตรชั้น
เรียนทุกรายวิชา ตรวจสอบติดตามโดยการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและติดตามงานการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
ด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านโดยครูออกแจกใบงานและเก็บใบงานทุกสัปดาห์  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีระบบดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยฝ่ายวิชาการ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูวิเคราะห์แผนการสื่อ/
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล
ดาวเทียม (DLTV) ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ครูผลิตสื่ออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น ครูวางแผน
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การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มเน้นปฏิสัมพันธ์ มีการสร้าง
เครื่องมือวัดและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับตัวชี้วัดและกิจกรรมการเรียนการสอน สร้าง
แบบทดสอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และน าผลมาทบทวนและร่วมกันหาแนวทาง
พัฒนาทุกภาคเรียน ครูร่วมกันวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าปฏิทินปฏิบัติวางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  หาปัญหาที่ต้องการพัฒนาร่วมกัน ร่วมกันคิด และพัฒนานวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอนและ
สะท้อนผล  

  

2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือสอนคิด 
โครงการปรับปรุงทบทวนหลักสูตร กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู มีการนิเทศติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ ใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีการผลิตสื่อและวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

   2.3 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาทุกระดับชั้นสามารถที่จะแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
2. สถานศึกษามีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้ าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการ
อ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
เต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
มีสื่ อด้าน เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้ เรียนมี  สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข 

 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการ
ปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละ
กลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่
ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่
ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนา
ต่อไปจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงำนที่ 17 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน 

แผนปฏิบัติงำนที่ 21 แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

จัดอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับครูทุกคน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
โครงงานให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/โครงงานนักเรียน โดยสอดแทรก  ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้และกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ผ่าน
กระบวนการสอนคิด  (Thinking School) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้การนิเทศก ากับติดตาม และ
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยรวม 
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ยอดเยี่ยม ผลที่สนับสนุน การ
ประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนทุกคน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  นักเรียนทุกคนทุกคนจัดท าผลงาน/ชิ้นงาน โดยผ่านการเรียนรู้ตามแนวทางสอนคิด และร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด 19  มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ทุกห้องเรียนมีครูครบชั้น ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสอนคิด (Thinking school) โดยใช้
เครื่องมือสอนคิด (Thinking tools) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับ
การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพและ จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น าความรู้มาพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ผลิตสื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสัมพันธ์ภาพ
ที่ดีกับชุมชน ท าให้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
  
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
          เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
โดยเลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลายตามสถานการณ์ เช่น 
On hand On line และ On site ในการจัดท าใบความรู้
และใบงาน  เน้นการสอนคิด มีการก าหนดโครงการสอน/ 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนคิด/กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้/ด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
2. โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ เรียน พบว่านักเรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้น
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ด าเนินโครงการคุณธรรม
จริยธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประชุม
วางแผนการท างาน มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม โดยได้
ด าเนินการตามแผน  เช่น  จัดกิจกรรมหน้าเสาธง จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์ ในห้วงที่
นักเรียน On site มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอ ผู้บริหาร  โรงเรียนได้เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว
ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน และวารสารโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่
สอดคล้องและชัดเจน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการวางแผน
อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการพัฒนา
บุคคลากรต่อเนื่อง จัดให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ
ครู ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง / ปีการศึกษา มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและระบบนิเทศภายใน   มีการพัฒนา
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอก เอ้ือต่อการจัดการจัดการ

๑. เนื่องจากปีการศึกษา 2564 ประสบกับปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาไม่ได้ด าเนินการ 100 
เปอร์เซ็นต์ ครูและบุคลากรทุกท่านจึงต้องปรับวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ศึกษาหาความรู้หรือพัฒนาตนเองด้านการใช้
สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือ
กระตุ้นความสนใจในการเรียน 
2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ขาดการ
ปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม
สาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้  จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปจัด
กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียน
ร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียน
เป็นรายบุคคล  
3. การบริหารอัตราก าลัง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษา 
4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ ควรจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
ครูผู้สอนหลักสูตรความเป็นเลิศต้องเข้มข้นและต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
เรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และปลอดภัยต่อ
ผู้เรียนและมีการจัดท า ปรับปรุง ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท้องถิ่น (LEC) ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
4. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาทุกระดับชั้นสามารถที่จะแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
5. สถานศึกษามีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการสอนคิด  (Thinking School) ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้การนิเทศก ากับติดตามและกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   

2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการตั้งค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียน การพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องให้จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของผู้เรียน
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 
เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถ  ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตลอดจนการ
จัดสถานการณ์ในและนอกห้องเรียน  ให้ผู้เรียนได้สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
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๓. จัดท าโครงการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับครูทุกคน และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านโครงงานให้กับนักเรียนทุกคน เพ่ือให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/โครงงานนักเรียน โดย
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔. พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพ/เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ/ส่งเสริมความเลิศตามศักยภาพ โดย 
การน าปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ /
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

๕.  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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      รำงวัลที่ได้รับ   
 ด้ำนผู้บริหำร 
 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล  ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 

นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
(ด้านผู้บริหาร) 

จังหวัดขอนแก่น 

2 
นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ประเภทผู้บริหาร 

สมาคมผู้บริหาร อ.หนองสองห้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 3 

3 นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี 
 

ผู้บริหารดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก่นชัยภูเลย 

 
 

 ด้ำนครูผู้สอน 
 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล  ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
1 

นางสาวอมรรัตน์ เพียเพ็ง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการจัดประสบการณ์
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
(ด้านครูผู้สอน) 

จังหวัดขอนแก่น 

2 นางสาวสมปอง ลอยนอก 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ประเภทครูผู้สอนประฐมวัย ระดับอ าเภอ 

สมาคมผู้บริหาร อ.หนองสองห้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 3 

3 นายภาคิน เศรษฐภักดี 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับอ าเภอ 

สมาคมผู้บริหาร อ.หนองสองห้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 3 

4 นางสาวรชพร สีนวล 
 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ระดับอ าเภอ 

สมาคมผู้บริหาร อ.หนองสองห้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 3 

5 
นางสาวธนิดา ศรีวงษ ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  
ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับอ าเภอ 

สมาคมผู้บริหาร อ.หนองสองห้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 3 

6 นางปภาดา สุขเพีย 
 

ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น โรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก่นชัยภูเลย 

7 นางวรุณี แอช 
 

ครูผู้สอนดีเด่นด้านบริหารจัดการชั้นเรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก่นชัยภูเลย 
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ที ่ ชื่อ – สกุล  ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
8 นางวนิดา วรุณศรี 

 
ครูผู้สอนดีเด่นด้านบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแก่นชัยภูเลย 
9 

นายไพโรจน์ บุญจง 
ครูผู้สอนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ความเสียสละและอุทิศตนให้แก่ทางราชการ 

โรงเรียนเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก่นชัยภูเลย 

10 นางวนิดา วรุณศรี 
 

ครูดีในดวงใจ โรงเรียนอมตะวิทยา  
อ.หนองสองห้อง 

 
 

 ด้ำนผู้เรียน 
  - 
 *เนื่องจากในปีการศึกษานักเรียนส่วนมากเรียน On hand จึงไม่มีการส่งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
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ภำคผนวก 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 
เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา  โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวจึงประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 

ผู้เห็นชอบ.....................................................   ผู้อนุมัติ..................................................... 
  ( นายสง่า  ศรีนุ )         (นางสาวเพชรวราภรณ์ ทพิมพ์ศรี) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
 

ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80 ระดับดีมาก นางสาวสายชล  ภูม ี
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงาน
ทุกสังกัด 

ร้อยละ 85 ระดับดีมาก นางอัญชัญ  ชินภาชน์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ร้อยละ 85 ระดับดีมาก นางสาววิลาวัลย์  กุลนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ร้อยละ 85 ระดับดีมาก นางสาวดรุณี  ลุนบง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ร้อยละ 90 ระดับดีมาก นางอัญชัญ  ชินภาชน์ 
มำตรฐำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 

ระดับดีมาก  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ร้อยละ 83 ระดับดีมาก นางสาวอมรรัตน์ เพียเพ็ง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการดูแล
สุขภาพ 

ร้อยละ 90 ระดับดีมาก 
 

นางสาวชัชฏาภรณ์  บวั
โฮม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 82 ระดับดีมาก 
นางสาวสายชล  ภูม ี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม 
ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น พลเมืองดี 

ร้อยละ 90 ระดับดีมาก 
 

นางปภาดา สุขเพีย  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การ
เชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

ร้อยละ 80 ระดับดีมาก 
 

นางสมจิต  มะลัย 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัย ระดับดีมาก  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ร้อยละ 90 ระดับดีมาก 
 

นางเสาวลักษณ์  ถนอม
ชีพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90 ระดับดีมาก นางสาวอมรรัตน์ เพียเพ็ง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ร้อยละ 90 ระดับดีมาก 
นางเสาวลักษณ์  ถนอม

ชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ร้อยละ 90 ระดับดีมาก นางสาวสมปอง  ลอยนอก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 80 ระดับดีมาก นางสาวสมปอง  ลอยนอก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ร้อยละ 83 ระดับดีมาก นายเดชา  พลรักษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและ
ความเป็นพลเมืองดี 

ร้อยละ 90 ระดับดีมาก นางปภาดา สุขเพีย 
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                                       เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ  
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80-89     ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
ร้อยละ 70-79     ระดับคุณภาพ    ดี 
ร้อยละ 60-69      ระดับคุณภาพ    ปานกลาง 
ร้อยละ 0-59      ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ดีเลิศ  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ดี  

ประเด็นพิจำรณำ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 70 ระดับดี 
 

ครูสมฤดี 

ประเด็นพิจำรณำ ๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 ระดับดี 
 

ครูรัติกาล 

ประเด็นพิจำรณำ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85 ระดับดีเลิศ ครูธนิดา 
ประเด็นพิจำรณำ ๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ ครูภาคิน 

ประเด็นพิจำรณำ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗0 ระดับดี ครูกันย์วิกร 
ประเด็นพิจำรณำ ๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม ครูรชพร 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ  
ประเด็นพิจำรณำ ๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 85 ระดับดีเลิศ 

 

ครูสุกัญญา 

ประเด็นพิจำรณำ ๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม ครูรัตนาภรณ์ 

ประเด็นพิจำรณำ ๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ 

 

ครูสุวิจักขณ ์ 
 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๐ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ ครูรัชริกุล  

มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ  
ประเด็นพิจำรณำ ๑๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ 

 

ครูประภาสิริ 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ระดับยอดเยี่ยม 
ครูสุภาพร  
ครูชนัดดา 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘5 ระดับดีเลิศ 

 

ครูจริยา 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ 
ครูธนาภรณ์ 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ 

 

ครูชลากร  
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี 
ผู้รับผิดชอบ 

 ประเด็นพิจำรณำ ๑๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ระดับดีเลิศ 

 

ครูไพโรจน์ 

ประเด็นพิจำรณำ ๑๗ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ 

 

 ครูนงลักษณ์ 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ  
ประเด็นพิจำรณำ ๑๘ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ 

 

ครูวรุณ ี

ประเด็นพิจำรณำ ๑๙  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ ครูกนิษฐา 
ประเด็นพิจำรณำ ๒๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ 

 

ครูจันทร์เพ็ญ 

ประเด็นพิจำรณำ ๒๑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ร้อยละ ๘๕ ระดับดีเลิศ ครูวนิดา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ  
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80-89     ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
ร้อยละ 70-79     ระดับคุณภาพ    ดี 
ร้อยละ 60-69      ระดับคุณภาพ    ปานกลาง 
ร้อยละ 0-59      ระดับคุณภาพ   ก าลังพัฒนา 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
โครงกำร/กิจกรรม ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 

1 โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนหนอง
เสี้ยว  

ครูจริยา 
 

  

 -กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้าน
หนองเสี้ยว (ประถมศึกษา) 

ครูจริยา 
 

  

-กิจกรรมจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียน 
บ้านหนองเสี้ยว (ปฐมวัย) 

ครูสายชล 
 

  

กิจกรรเคราะห์หลักสูตร(ประถมศึกษา) ครูจริยา   

กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร(ปฐมวัย) ครูสายชล   

2 โครงกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  

ครูรัติกาล   

3 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ  ครูรัติกาล   
 
 
 

-กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ ครูจันทร์เพ็ญ   
-กิจกรรมวันภาษาไทย ครูจริยา   
-กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูจริยา   
-กิจกรรมวันคริสต์มาส ครูสุกัญญา   
-กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์พ้ืนบ้านสร้างสรรค์ รัชริกุล   
-กิจกรรมกีฬาสีภายใน สุวิจักษณ์(กิ้ฟ)   
-กิจกรรมงานประดิษฐ์ สุกัญญา   

 -กิจกรรมความเป็นเลิศทางอาหารไทย (SBMLD) ชลากร   
-กิจกรรมมุมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเล่นเด็กปฐมวัย
(SBMLD) 

อัญชัญ   

4 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ  ครูวิลาวัลย ์   
 
 
 

-กิจกรรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายฯ ครูวิลาวัลย ์   
-กิจกรรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ครูวิลาวัลย ์   

-กิจกรรมแข่งขันกีฬา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูวิลาวัลย ์   
-กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ ครูวิลาวัลย ์   

5 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ครูจันทร์เพ็ญ   
 
 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับ
ประถมศึกษา 

ครูจันทร์เพ็ญ 
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- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับปฐมวัย ครูสายชล   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 

6 โครงกำรคำรำวำนสร้ำงสรรค์ ครูสายชล   

7 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรวัดผลและประเมินผลกำร
เรียนรู้  

ครูกันย์วิกร 
 

  

 -กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

ครูกันย์วิกร   

-กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ครูกันย์วิกร   
-กิจกรรมจัดซื้อเอกสารธุรการชั้นเรียน (ปพ.6/ปพ.8/อบ.1/
อบ.2) 

ครูกันย์วิกร   

8 โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน ครูจริยา   
9 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 
ครูจันทร์เพ็ญ   

10 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

ครูสมปอง 
 

  

 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ครูธนาภรณ์   
- ค่าวัสดุการศึกษาอนุบาล ครูสมปอง   
- ค่าวัสดุการศึกษาประถมศึกษา ครูสมปอง   

11 โครงกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC) ครูจริยา   
 -กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับ

ปฐมวัย 
ครูสายชล   

-กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับ
ประถมศึกษา 

ครูจริยา   

12 
 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
(ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี) 

ครูรชพร   

 
 

 

-กิจกรรมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ครูรชพร   
-กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครูรชพร   
-กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือส ารอง ครูรชพร   
-กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกสือ - เนตรนารี สามัญ ครูสุวิจักขณ์   

13 โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่และชุมชน ครูวิลาวัลย ์   
 -กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อนุบาล ครูวิลาวัลย ์   

-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ประถมศึกษา ครูรชพร   

14 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกำรเชื่อมต่อระหว่ำงวัย ครูวิลาวัลย ์   
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 -กิจกรรมปลูกฝัง สร้างความตระหนัก รักสถาบัน ครูรชพร   
15 โครงกำรเวทีคนเก่ง   ครูเดชำ   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 

16 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรคิดวิเครำะห์โดย
กำรใช้โครงงำน 

ครูจันทร์เพ็ญ   

17 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

ครูวนิดา 
 

  

 -กิจกรรมประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ครูวนิดา   

-กิจกรรมประกันคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ ครูวิลาวัลย ์   

18 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ครูรัติกาล   
 -กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT  ครูรัติกาล   

-กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ RT ครูรัติกาล   
19 โครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ ครูจริยา   

 -กิจกรรมรักการอ่าน ครูสมฤด(ีครู
ธนวัชร) 

  

-กิจกรรมสอนซ่อนเสริม ครูจริยา   
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ปีกำรศึกษำ 2564   

ล ำดับที่ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 
1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนธุรกำรและสำรบัญ ครูธนาภรณ์   

2 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำน
หนองเสี้ยว (รำยหัว) 

ครูอัญชัญ   

 -กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 –
2565 ) 

   

-กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
-กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา     

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ครูชนัดดา   
4 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่

ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ครูชนัดดา   

 โครงกำรหนังสือเรียน(15ปี) ครูชนัดดา   
โครงกำรอุปกรณ์กำรเรียน(15ปี) ครูชนัดดา   
โครงกำรอำหำรกลำงวัน(15ปี) ครูชนัดดา   
โครงกำรเครื่องแบบนักเรียน(15ปี) ครูชนัดดา   

5 โครงกำรรถรับ-ส่งนักเรียน (ข้อบัญญัติ) ครูชนัดดา   
6 โครงกำรที่นอนนักเรียนอนุบำล(ข้อบัญญัติ) ครูอัญชัญ   
7 โครงกำรค่ำกระแสไฟฟ้ำ(ข้อบัญญัติ) ครูประภาสิริ   
8 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ต(ข้อบัญญัติ) ครูชนัดดา   
9 โครงกำรค่ำวัสดุเชื้อเพลิง และน้ ำมันหล่อลื่น(รำยหัว) ครูประภาสิริ   

10 โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภค คำ่กระแสไฟฟ้ำ (รำยหัว) ครูประภาสิริ   
11 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนสำธำรณูปโภค(ค่ำ

โทรศัพท์/โทรสำร/ค่ำเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) (รำยหัว) 
ครูชนัดดา   

12 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ
(รำยหัว) 

ครูชนัดดา   

13 โครงกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียน
ยำกจน) 

ครูชนัดดา   

 -กิจกรรมค่ำเสื้อผ้ำและวัสดุเครื่องแต่งกำย(ชุดวัฒนธรรม
ไทย) 

ครูชนัดดา   

-กิจกรรมวัสดุกำรศึกษำ ครูชนัดดา   
14 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนส ำนักงำน(ค่ำวัสดุงำน

บ้ำนงำนครัว/ค่ำวัสดุส ำนักงำน) (รำยหัว) 
ครูธนาภรณ์   
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน บริหำรงำนทั่วไป 
ปีกำรศึกษำ 2564   

ล ำดับที่ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 
15 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 
ครูญาณวีร์   

 -กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

ครูญาณวีร์   

-กิจกรรมศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

ครูญาณวีร์   

-กิจกรรมค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน (ข้อบัญญัติ) 

ครูญาณวีร์   

16 โครงกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ครูประภาสิริ   
 -กิจกรรมระดมทรัพยำกรวันเด็ก ครูประภาสิริ   

-กิจกรรมระดมทรัพยำกรวันกีฬำสีภำยใน ครูประภาสิริ   

17 โครงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนบ้ำน
หนองเสี้ยว 

ครูปภาดา   

 -โครงกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์) (รำยหัว) 

ครูประภาสิริ   

18 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูบุคลำกรสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 
(รำยหัว) 

ครูญาณวีร์   

 -กิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว 

ครูญาณวีร์   

-กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรของ
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 

ครูญาณวีร์   

19 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลำกร
โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

ครูปภาดา   

 - กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย ครูปภาดา   
- กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจ ครู และบุคลากร ครูปภาดา   

20 โครงกำรค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
(ข้อบัญญัติ) 

ครูวนิดา   

21 โครงกำรสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน
บ้ำนหนองเสี้ยว 

ครูญาณวีร์ 
 

  

 - กิจกรรมจ้างเหมาบริการโรงเรียนในสังกัด (จ้างครู)
(ข้อบัญญัติ) 

ครูชนัดดา   
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ล ำดับที่ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 

 - กิจกรรมการก าหนดอัตราก าลังของบุคลากรโรงเรียน
บ้านหนองเสี้ยว 

ครูญาณวีร์ 
 

  

22 โครงกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยใน ครูญาณวีร์ 
 

  

23 โครงกำรโรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
(SBMLD) (ข้อบัญญัติ) 
 

ครูอัญชัญ   

24 โครงกำรรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ครูธนำภรณ ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 185 
 

โครงกำร/กิจกรรม/งำนฝ่ำยปกครอง 
โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว  ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ปีกำรศึกษำ  2564 

ล ำดับ ฝ่ำยปกครอง ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 
1 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูธนิดา   

 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูธนิดา   

- กิจกรรมโฮมรูม ครูกนิษฐา   

- กิจกรรมแนะแนว ครูธนิดา   

2 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  ครูสุวิจักษณ์   

3 โครงกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ครูรัตนาภรณ์   

 - กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน (SDQ) ครูกนิษฐา   

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูรัตนาภรณ์   

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral 
Development School : MSD) 

ครูวรุณ ี   

 - กิจกรรมหน้าเสาธง ครูวรุณ ี   

- กิจกรรมเด็กดีศรีหนองเสี้ยว ครูวรุณ ี   

- กิจกรรมน้องไหว้พ่ี ครูรัตนาภรณ์   

- กิจกรรมออมวันละบาท ครูกนิษฐา   

- กิจกรรมหนูน้อยสายบุญ ครูรัตนาภรณ์   

5 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน ครูสุกัญญา   

 - กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรีย ครูสุกัญญา   

- กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ครูสุกัญญา   

- กิจกรรมหนูน้อยประชาธิปไตย  ครูเดชา   

6 โครงกำรประกันอุบัติเหตุ ครูญาณวีย์   

7 โครงกำรวันส ำคัญของชำติ พระมหำกษัตริย์ ครูเดชา   
 - กิจกรรมวันไหว้ครู ครูเดชา   

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครูเดชา   
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ครูเดชา   
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ครูเดชา   
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ครูเดชา   
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ล ำดับ ฝ่ำยปกครอง ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 
 เจ้าอยู่หัว ร.10 

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาฯพระบรมราชินี 

ครูเดชา   

- กิจกรรมวันลอยกระทง ครูเดชา   
8 โครงกำรรณรงค์และป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ครูสุวิจักษณ์   

 - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ครูกนิษฐา   

- กิจกรรมการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน ( Drug Abuse Resistance Education : 
D.A.R.E. ) 

ครูสุวิจักษณ์   

9 โครงกำรโรงเรียนสีขำว  (อบต.วังหิน) ครูธนิดา   

10 โครงกำรระบบควำมปลอดภัยในโรงเรียน สุกัญญา   

11 โครงกำรสำนสัมพันธ์ควำมเข้ำใจโรงเรียนและชุมชน  ครูวรุณ ี   

12 โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยใน
โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว   

ครูวรุณ ี   
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โครงกำร/กิจกรรม/งำนฝ่ำยบริกำร 
โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว  ปีกำรศึกษำ  2564 

 
ล ำดับที่ ฝ่ำยบริกำร ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

ครูภาคิน   

2 โครงกำรพัฒนำงำนประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร
กับชุมชน  

ครูสมฤดี   

 -กิจกรรมเสียงตามสาย ครูสมฤดี   
-กิจกรรมวารสาร เหลือง – แดง(กิจกรรมจัดป้าย
ประชาสัมพันธ์) 

ครูชัชฎาภรณ ์
 

  

-กิจกรรมพัฒนางานเว็บไซด์โรงเรียน ครูภาคิณ   

3 โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี และสิ่งแวดล้อม
(รำยหัว) 

ครูไพโรจน์  บุญจง   

 -กิจกรรมเขตรับผิตชอบรักษาความสะอาดภายใน
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 

ครูสมจิต มะลัย   

-กิจกรรม Big Cleaning Day ครูสมจิต มะลัย   

4 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยซ่อมแซมอำคำรเรียน และอำคำร
ประกอบ (ข้อบัญญัติอบจ.) 

ครูไพโรจน์  บุญจง   

5 โครงกำรพัฒนำระบบงำนนักกำรภำรโรงและยำม ครูไพโรจน์  บุญจง   
6 โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค 

(ระบบน้ ำดื่ม) 
ครูภาคิณ   

7 โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  ครูรัชริกุล   
 -กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี ครูดรุณี   

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน  ครูรัชริกุล   
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียน  ครูรัชริกุล   
-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ครูรัชริกุล   
-กิจกรรมหนูน้อยวัยสดใส (ใหม่) ครูชัชฎาภรณ ์

 
  

8 โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ครูชลากร  อัยจักร์   
9 โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนหนอง

เสี้ยว 
ครูชลากร  อัยจักร์   

10 โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรชุมชน ครูดรุณี  ลุนบง   
 -กิจกรรมทะเบียนการใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ครูภาคิณ   

-กิจกรรมทะเบียนยืมอุปกรณ์โรงเรียน ครูดรุณี  ลุนบง   
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ล ำดับที่ ฝ่ำยบริกำร ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร 
11 โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน วัด โรงเรียน (วันส ำคัญ

ทำงพระพุทธศำสนำ)  
ครูเสาวลักษณ์   

12 โครงกำรพัฒนำงำนยำนพำหนะ ครูไพโรจน์   
13 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ครูไพโรจน์   
14 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ครูไพโรจน์   

 -กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชผักสมุนไพร ครูนงลักษณ์   

-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน ครูนงลักษณ์   

-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน(ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์) 

ครูนงลักษณ์   

15 โครงกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน  ครูสมฤดี(ครูธน
วัชร) 

  

 -กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ครูสมฤดี(ครูธน
วัชร) 

  

16 โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและปฏิคม ครูประภาศิริ   
 

 
*โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ด ำเนินกำร เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด 19 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 

ที่  ๗4/ 256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำนกำรประกันคณุภำพ  
     

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพขึ้นเพ่ือด าเนินการให้การประกันคุณภาพภายในทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณวีย์  ทศดร   กรรมการ 
3. นายไพโรจน์  บุญจง    กรรมการ 
4. นายวรุณี  แอช    กรรมการ 
5. นางวนิดา วรุณศรี    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ดังนี ้
1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน 

บ้านหนองเสี้ยว 
2. ก าหนดวิธีการในการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางของสถานศึกษาและเป็น

แนวทางให้คณะและหน่วยงานถือปฏิบัติ 
3. ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานประเมินคุณภาพ  ภายใน

สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. นางวนิดา  วรุณศรี     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณวีย์  ทศดร    กรรมการ 
3. นายไพโรจน์  บุญจง     กรรมการ 
4. วรุณี  แอช       กรรมการ 
5. นางสาวอมรรัตน์ เพียเพ็ง    กรรมการ 
6. คณะครูและบุคลากรทุกคน    กรรมการ 
7. นางสาววิลาวัลย์  กุลนอก    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1. เป็นเครือข่ายเพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานประกันคุณภาพ 
2. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพและจัดท ารายงานประจ าปี 
3. ประเมินคุณภาพร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนผู้บริหารด้านคุณภาพ 
4. สรุปข้อมูลรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 
5. จัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ 

 
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำน 
 มำตรฐำนศึกษำระดับปฐมวัย 
 มำตรฐำนศึกษำระดับปฐมวัย 

1. นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี    ประธานกรรมการ 
2. นางสายชล  ภูมี     กรรมการ 
3. นางอัญชัญ ชินภาชน์     กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์  เพียเพ็ง    กรรมการ 
5. นางเสาวลักษณ์  นามลิวัน    กรรมการ 
6. นางสาวดรุณี  ลุนบง     กรรมการ 
7. นางปภาดา  สุขเพีย     กรรมการ 
8. นางสมจิต  มะลัย     กรรมการ 
9. นายเดชา  พลรักษา     กรรมการ 
10. นางสาวสมปอง  ลอยนอก    กรรมการ 
12. นางสาวชัชฎาภรณ์  บัวโฮม    กรรมการ 
13. นางสาววิลาวัลย์  กุลนอก    กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาณวีย์  ทศดร    กรรมการ  
3. นางสาวรัชริกุล  จงรว่มกลาง    กรรมการ 
4. นางสาวรัติกาล  บุญชัยศิริ    กรรมการ 
5. นางสาวจริยา  กาพล     กรรมการ 
6. นายไพโรจน์  บุญจง     กรรมการ 
7. นายสุวิจักขณ์  บรรยง     กรรมการ 
8. นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ    กรรมการ 
9. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ    กรรมการ 
10. นางวรุณี  แอช     กรรมการ 
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11.นายภาคิน  เศรษฐภักดี                                   กรรมการ 
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องแผ้ว    กรรมการ 
13. นางสาวกนิษฐา จอดนอก    กรรมการ 
๑๔.นางสาวชลากร  อัยจักร์    กรรมการ 
1๕. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต    กรรมการ 
1๖. นางสาวประภาสิริ  บางปา    กรรมการ 
1๗. นางสาวรชพร  สีนวล     กรรมการ  
๑๘. นางสาวสุฎาพร  ศรีวงศ์    กรรมการ 
๑๙. นางสาวสมฤดี  ลุนส าโลง    กรรมการ 
๒๐. นางชนัดดา  ตั้งอุทัยกุล    กรรมการ 
๒๑. นางสาวธนาภรณ์  สมภมิตร    กรรมการ 
๒๒. นางวนิดา  วรุณศรี     กรรมการและเลขานุการ 

          ๒๓. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนมีหน้ำที่ ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา  
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
โรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารการศึกษาที่
ประกอบด้วย 8 ประการคือ  

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน  การศึกษาของ

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของ
สถานศึกษาท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2564  
1. นางวนิดา  วรุณศรี    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัติกาล บุญชัยสิริ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจริยา กาพล    กรรมการ 
๔. นางสาวรชพร สีนวล    กรรมการ 
๕. นางสาวสมปอง  ลอยนอก   กรรมการ 
๖. นางสาววิลาวัลย์  กุลนอก   กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ปีการศึกษา 256๔ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตาม
รูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม 
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู ่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

  

                (นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี) 
                รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว 
ที่  ๗๕ / 256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๔ 
 

 
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จะจัดท าแผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ให้สอดคล้อง

เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย อัตลักษณ์  ของโรงเรียน  นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของคณะรัฐบาล   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี  ประสิทธิภาพ และ    
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โรงเรียน               
บ้านหนองเสี้ยวจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
6. นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี   ประธานกรรมการ 
7. นางสุภาพร  โคเพ็ชร์     กรรมการ 
8. นายไพโรจน์  บุญจง     กรรมการ 
9. นายสุวิจักขณ์  บรรยง    กรรมการ 
10. นางวนิดา วรุณศรี     กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2. นางวนิดา  วรุณศรี     ประธานกรรมการ 
9. นางสุภาพร  โคเพ็ชร์     กรรมการ 
10. นายไพโรจน์  บุญจง     กรรมการ 
11. นายสุวิจักขณ์  บรรยง    กรรมการ 
12. คณะครูและบุคลากรทุกคน    กรรมการ 
13. นางสาวอมรรัตน์ เพียเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.  นางสาววิลาวัลย์  กุลนอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบก ำหนดมำตรฐำน 
 มำตรฐำนศึกษำระดับปฐมวัย 

1. นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี    ประธานกรรมการ 
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2. นางสายชล  ภูมี     กรรมการ 
3. นางอัญชัญ ชินภาชน์     กรรมการ 
4. นางสาววิลาวัลย์  กุลนอก    กรรมการ 
5. นางเสาวลักษณ์  ถนอมชีพ    กรรมการ 
6. นางสาวดรุณี  ลุนบง     กรรมการ 
7. นางกัณนิกา  สุขเพีย     กรรมการ 
8. นางสมจิต  มะลัย     กรรมการ 
9. นายเดชา  พลรักษา     กรรมการ 
10. นางสาวสมปอง  ลอยนอก    กรรมการ 
12. นางสาวชัชฎาภรณ์  บัวโฮม    กรรมการ 
13. นางสาวอมรรัตน์  เพียเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี    ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  โคเพ็ชร์     กรรมการ  
3. นางสาวรัชริกุล  จงรว่มกลาง    กรรมการ 
4. นางสาวรัติกาล  บุญชัยศิริ    กรรมการ 
5. นางสาวจริยา  กาพล     กรรมการ 
6. นายไพโรจน์  บุญจง     กรรมการ 
7. นายสุวิจักขณ์  บรรยง     กรรมการ 
8. นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ    กรรมการ 
9. นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ    กรรมการ 
10. นางวรุณี  แอช     กรรมการ 
11.นายภาคิน  เศรษฐภักดี                                   กรรมการ 
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ผ่องแผ้ว    กรรมการ 
13. นางสาวชลากร  อัยจักร์    กรรมการ 
14. นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต    กรรมการ 
1๕. นางสาวประภาสิริ  บางปา    กรรมการ 
1๖. นางสาวรชพร  สีนวล     กรรมการ  
๑๗. นางสาวสุฎาพร  รามัญวงศ์    กรรมการ 
๑๘. นางสาวยุวธิดา  กุลวงษ์    กรรมการ 
๑๙. นางชนัดดา ตั้งอุทัยกุล    กรรมการ 
๒๐. นางสาวธนาภรณ์  สมภมิตร    กรรมการ 
๒๑. นางวนิดา  วรุณศรี     กรรมการและเลขานุการ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โรงเรยีนบ้านหนองเสีย้ว หน้า 195 
 

          ๒๒. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๗   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔                                                                                    

                                                     
 
 
                         (นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี) 
                      รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
ที่    76  / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี  256๔                              
(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

……………………………………….. 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและจัดท า
รายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวจึง
ต้องจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน  
การบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภาย
การศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1. นางสาวเพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
2. นางสาวญาณวีร์ ทศดร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายไพโรจน์ บุญจง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์ เพียเพ็ง  คร ูคศ.2   กรรมการ 
5. นางวรุณี แอช          ครู  คศ.๑   กรรมการ 
6. นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7. นางวนิดา วรุณศรี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวอมรรัตน์ เพียเพ็ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ            ผูช้่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

สั่ง   ณ   วันที่  ๑7  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๔ 
 
 
 

                                    (นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี) 
           รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  
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รูปภำพกิจกรรม 
 

 
 

เกียรติบตัร/รำงวัลที่ไดร้ับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลกำรประเมิน สมศ. รอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


