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ค าน า 

 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545  ระบุให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
เพ่ือรอรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  รายงานการประเมินของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่ระบุให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา 
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและแนวทางการ
พัฒนา และส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ฉบับนี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และ เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

 

 

                         โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

                                                            31   มนีาคม   2563
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายเจตพงศ์  กิตติพร   เบอร์โทรศัพท์ 083-7511191 

        E-mail : the_topx@hotmail.com 
จ านวนครู  16  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 10 คน ครูอัตราจ้าง  4  คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 2  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม 160  คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 55  คน ระดับประถมศึกษา  105  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รวม 
55 คน ครูผู้สอน 3  คน มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้   

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  คุณภาพเด็กด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ และคุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม พัฒนาการทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับร้อยละ 100  ส่วนคุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 95   
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จากโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560  กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอน จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน มีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้าน
การดูแลเด็กปฐมวัย และได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง กิจกรรมพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม
PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มี
มุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียน
ปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง   เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย  
สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผล
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
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ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  
การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน  

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน 
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 105 คน ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ   มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
  ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้  ด้านการอ่านอยู่
ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็น ร้อยละ 96.80 ด้านการเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.35 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการ
เรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อย
ละ 100  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 0.06  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มี
การรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง 
ชัดเจน ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยง
กับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 ด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน มีการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  
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วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (PLC : Professional Learning Community)  
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และ
น าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ   
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น พัฒนาความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล  ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน 
การจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพิ่มขีดความสามารถครูด้านภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี 
และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active learning และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุก
ภาคส่วน 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป  

 
 

ซื่อโรงเรียน  บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ที่อยู่   หมู่  3  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
โทรศัพท์ 0 – 4391 – 5049   
โทรสาร  -   
 
เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายเจตพงศ์  กิตติพร การศึกษา  ดุษฏีบัณฑิต     สาขาการบริหารการศึกษา ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  จนถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท์ 083-7511191 
E-mail : the_topx@hotmail.com 
 
วิสัยทัศน์ (VISION ) 
 ภายในปี พ.ศ.2563    โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา    จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ครูพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วย
กระบวนการ PLC   ชุมชนมีส่วนร่วม   น าพาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 
พันธกิจ ( MISSION ) 
 1.  บริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  ใช้ สร้างวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัย  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC : Professional Learning 
Community) 
 4.  น้อมน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 
 

mailto:the_topx@hotmail.com
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เป้าหมาย (GOAL) 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาพ  ร่างกายและ
จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (PLC : Professional Learning Community) 
 5.  โรงเรียนน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน 
 
กลยุทธ์ (STRATITIC) 
 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา มีภารกิจจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในปีการศึกษา 2560-2563   ไดก้ าหนดการขับเคลื่อนกลยทุธ์  5  กลยุทธ์ ดังนี้ 
     กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2  คุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 

 สีเขียว –  สีเหลือง 

เอกลักษณ์  

 “มีวินัย  รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

อัตลักษณ์   

 “โรงเรียนปลอดขยะ” 

 

 

 

 

 



 
๓๐ 

 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 
 
  

 
  

1) จ านวนบุคลากร 
 

   พนักงาน 

ราซการ 
ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี 

อื่นๆ 

 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู รวมทั้งหมด 

    
ปีการศึกษา 2562 1 9 - 4 2 16 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 จ านวน(คน) 

ปริญญาเอก 1 

ปริญญาโท 3 

ปริญญาตรี 10 

ปวช. 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
   
    
   
 

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปวช.



 
๓๑ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

1 นายเจตพงศ์   กิตติพร 41 15 ผอ. คศ.3 ปร.ด. บริหารการศึกษา 
2 นายชูศักดิ์  เหลืองอุบล 59 33 ครู คศ.3 กศ.บ. ศิลปศึกษา 
3 นางอุบลรัตน์   ขุนวงษา 59 38 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
4 นางอรธิดา  สันรัมย์ 48 24 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
5 นางสาวอารีรัตน์  ถาจอหอ 53 29 ครู  คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา 
6 นางวรรณเพ็ญ    ค าชนะชัย 42 9 ครู  คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
7 นางสาวสุพัตรา   อาวะบุตร 38 14 ครู  คศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย 
8 นางสาวศิรินยาณีย์   ศรีกรุงพลี 31 8 ครู คศ.2 ศษ.บ. ศิลปศึกษา 
9 นางสาวธนพร สนอุป 37 6 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

10  นายกิจอุดม อาสาท า 30 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นางสาววิภาพร   ร่องจิก 28 4 ครูวิทย์-คณิต คบ. ชีววิทยา 
12 นางสาวครินทร์นา   วาลี 37 3 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
13 นางสาวธัญญาลักษณ์  หงส์สิงห์ 28 2 ครูอัตราจ้าง บ.ม. บริหารธุรกิจ 
14 นางสาวธาริณี   พันธ์โม้ 36 2 ครูพ่ีเลี้ยง ม.6  
15 นางสาวพรทิวา พลโยธา 32 7 ครูธุรการ ศษ.บ. การสื่อสารมวลชน 
16 นายบรรจง   สุวรรณษา 60 10 นักการ ปวช. การบัญชี 

 
3)  สาขาวิชาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน 

 
จ านวน 

(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 

สาขาวิชา 1 คนในแต่ละสาขาวิชา 
 (ซม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 25 
2. คณิตศาสตร์ 1 25 
3. วิทยาศาสตร์ 1 25 
4. ภาษาไทย 1 25 
5. ภาษาอังกฤษ 2 25 
6. สังคมศึกษา 0 0 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0 
8. ศิลปะ 0 0 
9. ปฐมวัย 2 25 

รวม 10  



 
๓๒ 

 

 
    1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)  

 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น  160  คน 

 

 
   
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
 อ.1  1 6 11 17  

อ.2 1 11 9 20  
 อ.3  1 10 8 18  
 รวม  3 27 28 55  
 ป.1  1 6 6 12  
 ป.2  1 12 6 18  
 ป.3  1 11 13 24  
 ป.4  1 11 12 23  
 ป.5  1 8 7 15  
 ป.6  1 2 11 13  
 รวม  6 50 55 105  
 รวมทั้งหมด  9 77 83 160  
 



 
๓๓ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา 2562 
 

  
 

 
 

 

มาตรฐาน ระดับ 
คุณภาพ 

 
 
 
 

แปลผล 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 5 ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของ
ตนเองได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 ยอดเยี่ยม 

 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 5 ยอดเยี่ยม 

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
แสวงหาความรู้ได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น 
5 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 5 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

5 ยอดเยี่ยม 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 5 ยอดเยี่ยม 

 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 5 ยอดเยี่ยม 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5 ยอดเยี่ยม 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ 
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 5 ยอดเยียม 



 
๓๔ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

5 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก ๔ ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
 
           



 
๓๕ 

 

 
  
  



 
๓๖ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 
1 คุณภาพ
ของเด็ก 
 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

กระบวนการพัฒนา 
ผลการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ 
 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได้  

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 มีผลพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน ให้เด็ก
ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และได้รับอาหารเสริมนมฟรีทุกวัน  จัดกิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง โดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนาม เกมการละเล่นต่างๆเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ คล่องแคล่ว มีความสุข
ในการออกก าลังกาย รู้จักการรักษาสุขอนามัยของตนเอง เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร ฯลฯ รวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคภัยใกล้ตัว สิ่งเสพติดและภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้นและ
เรียนรู้การระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น   
  กิจกรรมเกมการศึกษาช่วยพัฒนาสติปัญญา เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ และรู้จักการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ข้อตกลงของ
การเล่นได้ และกจิกรรมเสริมประสบการณ์เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยมีความรู้ และความคิดรวบยอดใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง บุคลคลและสถานที่แวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ทั้งนี้ได้จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน   

 

         1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เด็กระดับอนุบาล 1- 3 ร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 



 
๓๗ 

 

แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับวัยมีการจัดประสบการณ์ให้กับ
ได้อย่างหลากหลายฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และการเล่นตามมุม ให้เด็กได้ ระบายสี การเป่าสี การฉีกตัดปะ การปั้นดินน้ ามัน กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง เครื่องเคาะจังหวะต่างๆ 
ปรบมือ และได้จัดให้เด็กเข้าร่วมการแสดงต่างๆ ในวันส าคัญ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการแข่งขันน าเสนอผลงานตนเอง ฝึกให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก ยอมรับ
และพอใจในผลงานของผู้อ่ืน  เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย  
 

          1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

เด็กระดับอนุบาล 1- 3 ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น 
สมาชิกท่ีดีของสังคม โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่เน้นให้เด็กได้
ปฏิบัติจริง  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ และมีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนเพ่ือปลูกฝังให้เด็กทุกคนร่วมกันด าเนินกิจกรรมในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ภายใต้กฎระเบียบที่ตกลงร่วมกัน ให้เด็กมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยแบ่งหน้าที่การท าหน้าที่เวรประจ าวันในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
ในห้องเรียน และช่วยกันดูแลเก็บกวาดขยะรอบๆ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล อีกท้ังช่วยกันคัดแยกขยะ ลงในถัง ตามแต่
ละชนิดของขยะ ซึ่งเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ ทั้งการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน การรู้จักการขอ
โทษ การให้อภัย โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามวัฒนธรรมไทย การ
ยิ้มไหว้ ทักทาย เด็กทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องท่ีเด็กร่วมกันสร้างขึ้น และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์  
 

        1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
เด็กระดับอนุบาล 1- 3 ร้อยละ 95  ของโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา มี 

พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยโรงเรียนได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
ประสบการณน์ักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เด็กรู้จักการสังเกต การแก้ปัญหา  อย่างสร้างสรรค์  การสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษา กิจกรรมค่ายวิชาการ ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังในการพัฒนา
ด้านสติปัญญาให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเด็ก  และเด็กเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

จุดเด่น 

เด็กปฐมวัยสามารถสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้  สนทนาโต้ตอบ  แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้และเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 



 
๓๘ 

 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัยมีการใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดีมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเองได้แก่ ล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า รู้จักดูแลรักษาสุขภาพสุขอนามัยส่วนตนเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และหลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย เด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่มใส 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความม่ันใจ กล้าคิดและกล้าแสดงออก สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
วัย  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ในกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย/ชุมชน/
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพ่ือร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกมิติ   

 

ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา มีพ้ืนที่ในห้องเรียนที่จ ากัด ท าให้ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
บางกิจกรรมเกิดความไม่สะดวก รวมถึงการใช้อาคารเรียนเดียวกันกับระดับประถมศึกษา ท าให้นักเรียนบางส่วนนอน
พักผ่อนในช่วงบ่ายไม่เต็มที่  

 
  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 
3.  กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงห้องเรียน, สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

อยู่ในระดับ   ยอดเยี่ยม     
 

          กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 
 

                    2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

           สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของระดับปฐมวัย ที่เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่เน้นให้เด็กได้ลง
มือปฏิบัติจริง และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

                   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

                    ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา มีครูผู้มีความช านาญและมีประสบการณ์ด้านปฐมวัย
โดยตรงจ านวน ๑ คน มีครูที่มีประสบการณ์ด้านปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยงจ านวน 2 คน  โดยระดับชั้นอนุบาล 1 มีจ านวน
นักเรียน 17 คน ครพ่ีูเลี้ยง 1 คน ระดับชั้นอนุบาล 2 มีจ านวนนักเรียน 19 คน ต่อ ครู 1 คน ระดับชั้นอนุบาล 3 มี
จ านวนนักเรียน 17 คน ต่อ ครู 1 คน 



 
๓๙ 

 
 

                   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
          โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ได้ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคน เข้ารับการพัฒนาตนเองตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการเข้าร่วมการพัฒนาอบรมต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด และได้ด าเนินการ
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (PLC : Professional Learning Community) เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้
ท างานเป็นทีมและใช้นวัตกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเด็กในชั้นเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีไทย และกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษา จัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยครูได้น าความรู้และประสบการณ์
จากการอบรม พัฒนาตนเอง การนิเทศ ชี้แนะ ได้รับค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข ในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพ  และเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง 
 

                   2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

                 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย  โดยได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ เพ่ือให้บริเวณรอบๆภายในโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย มี
สนามเด็กเล่นที่เหมาะสมปลอดภัยและจัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิด
กระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และการเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์ต่างๆ 
หลากหลาย  พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนรู้ เพียงพอกับเด็ก เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 

                   2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับ
ครู 
             สถานศึกษาอ านวยความสะดวกห้องเรียนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อ/
อุปกรณ์ ให้บริการครู นักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู โดยได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและ
คุณภาพการจัดการศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย กิจกรรมจัดหาทุนและสวัสดิการเพื่อการศึกษา เพ่ือจัดหางบในการจัดสรรให้ครูได้มี
งบในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ต่างๆน ามาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเกิดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เด็กมีคุณภาพและห้องเรียนมีคุณภาพ 
 

                 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

                โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา มีการบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีบทบาทใน
การก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกระดับที่เปิดท าการ  ในระดับอนุบาลได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยจากการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียน เพ่ือน าผลการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูและสถานศึกษา 
ตลอดจนการจัดท ารายงานเพ่ือเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยได้จัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

จุดเด่น 

ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการอีกท้ังมีการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ าเสมอมีการบริหาร



 
๔๐ 

 

จัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ  ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (PLC : Professional Learning 
Community) เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ท างานเป็นทีมและใช้นวัตกรรมต่างๆ มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 

 

ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน จุดที่ควรพัฒนา 

          การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้านวิชาการ  ควรน ามาใช้ให้มากข้ึนในการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาควรสร้างการมีส่วนร่วม 
และแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง โดย
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกันทุกภาคส่วนควรพัฒนาปรับปรุงการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

1. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย/ชุมชน/คณะกรรมการ 
สถานศึกษาฯ 

2.  กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรระดับปฐมวัยของโรงเรียน 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
 

        อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม       
 

ผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญดังนี้ 
 

           3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

                  ครูได้มีการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
และได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เช่นโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริม
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการ
และกิจกรรม เหล่านี้เป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 

          3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

                   ครูได้จัดกิจกรรมประจ าวัน ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละ
คน ตอบสนองความสนใจ ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กได้เลือกเล่น ตามมุม
ประสบการณ์ ตามความสนใจของเด็ก  เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระและสร้างสรรค์  และได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม



 
๔๑ 

 

ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็กเกิดการเรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ขั้นพ้ืนฐาน  และปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เด็กจะรู้จักการสังเกต การ
เปรียบเทียบ การคาดคะเน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยผ่านการทดลองกิจกรรมต่างๆ ด้วย
ตนเอง โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกข้ันตอน เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

            3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

            ครูจัดห้องเรียนคุณภาพ มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กอย่างชัดเจนที่ผู้ปกครองมองเห็นได้ มีมุมประสบการณ์
ต่างๆ ให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน โดยครูให้เด็กทุกคนในห้องมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนด้วยกัน เช่น การแบ่งเวรการท าหน้าที่เวรประจ าวัน รับผิดชอบช่วยเหลือกันในการดูแล 
รักษาสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาด น่าอยู่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ปลอดภัย มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก เช่น การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ สื่อของ
เล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เช่น เกม ต่างๆ และการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่น่าสนใจ น่าอยู่ ทันสมัย  อบอุ่น 
 

            3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

          ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือการวัดและวิธีการที่
หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับวัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้ง ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพเด็ก ให้ดียิ่งขึ้นไป  
 

จุดเด่น 

          ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์  สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกได้  ท าให้เกิดบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่มีความสุข  มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่อย่างสม่ าเสมอ  มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (PLC : Professional Learning 
Community) เพ่ือส่งเสริมให้ครไูด้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มตามศักยภาพ  มีการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยมาใช้ในการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างสมดุลรอบด้าน 
 

ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน จุดที่ควรพัฒนา 

          โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ยังขาดอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใน
ยุค 4.0 คือการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจ าเป็นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
และครูผู้สอนสามารถสอนนักเรียนผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป  
 

  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรระดับปฐมวัยของโรงเรียน 
3.   กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

 



 
๔๒ 

 

  



 
๔๓ 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน 
 

ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ 
ประเมินตนเอง 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา   ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์
วิทยา  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 

  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ 
สื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมี
ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

  โรงเรียนบ้านบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 



 
๔๔ 

 

ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  การเรียนการสอนแบบโครงงานเพ่ือฝึกกระบวนการใช้
ปัญหาเป็นหลักและการแก้ไขปัญหา  ให้ความส าคัญเรื่องการอ่านออกของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน
ออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียน
สื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้ง  
สามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี   ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  และมีประโยชน์  
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ  กติกาของกลุ่ม  ของ
สถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่าง
วัยทั้งนี้   

 
  ๑.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรม
ผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การดูแลสุขภาวะจิต   การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจาก
ยาเสพติด  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  และเพ่ิมเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การเลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ การปลูกพืชผักสวน
ครัว งานช่างเบื้องต้น  เป็นต้น 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่          

1)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
2) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT  (กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการสอน
ซ่อมเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม NT)  3)  กิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี  กิจกรรมการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  4)  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมยอด
นักอ่าน   กิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง)   

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้   
ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีใน



 
๔๕ 

 

การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
ด้าน   ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
41.06 ด้านภาษาไทยค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.87  รวมทั้ง 2 ด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.96 และมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ
ศาสตร์  สูงกว่าระดับ สพฐ. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สถานศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ฯ กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม,การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3และการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  นอกจากนี้ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีระเบียบวินัยจนเป็น 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม  

 
 
 
 
 
 
จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจิรง เน้นทักษะในการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
เต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม การเรียนรู้แบบโครงงาน มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6  ยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการน าเสนอ  การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 



 
๔๖ 

 

1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม 
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา 
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น 
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน 
การจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น 
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

7) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
 โดยมีแผนงาน/โครงการที่โรงเรียนด าเนินงานมีดังนี้    

1. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
4. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน    
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตคิดเลขเร็ว        
6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาสู่อาเซียน   
7. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านออกเขียนได้          
8. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข          
9. กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้     
10. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 
 

  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

 

   วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
  เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านพระคือ
หนองโพธิ์วิทยา การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นและชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านพระคือ
หนองโพธิ์วิทยา 
 
      ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 
 
 



 
๔๘ 

 

 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1.  กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี สื่อและแหล่งเรียนรู้      
  3. กิจกรรมการจัดหาทุนและสวัสดิการเพื่อการศึกษา    

   4. กิจกรรมจัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา          
  6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   7. กิจกรรมนิเทศภายใน     
   8. กิจกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
                        
  



 
๔๙ 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 

  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ (Active learning)   ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่
ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เ พ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการ
จัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น 
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม การบันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ค่ายวิชาการ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ 
( PLC : Professional Learning Community)  ผลที่เกิดกับผู้เรียนคือ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ การอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ การอ่านคิดในระดับดีขึ้นไปเป็น ร้อยละ 96.80  การเขียน
คิดในระดับดีขึ้นไปเป็น ร้อยละ 85.71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาเพ่ิมขี้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ร้อยละ 0.06 
 
  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพ



 
๕๐ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง (Active Learning) มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 

 
  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน   
   1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
   3.  โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

  4. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
๕๑ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  : เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๒ 

 

 
 
 
 
 
    1. พัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3  ท่ีเข้ารับการประเมิน จ านวน 17 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  ภาคผนวก 

 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

พัฒนาการ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 17 100 - - - - 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 17 100 - - - - 

ด้านสติปัญญา 17 100 - - - - 

ด้านสังคม 17 100 - - - - 
 

1

10

100

ดี

พอใช้

ปรับปรุง



 
๕๓ 

 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 11 8 72.73 7 63.64 7 63.64 8 72.73 9 81.82 11 100.00 11 100.00 11 100.00 6 54.55 8 72.73 0.00

ป.2 18 11 61.11 13 72.22 10 55.56 13 72.22 11 61.11 18 100.00 18 100.00 18 100.00 7 38.89 14 77.78 0.00

ป.3 24 12 50.00 3 12.50 9 37.50 13 54.17 13 54.17 18 75.00 19 79.17 14 58.33 7 29.17 13 54.17 0.00

ป.4 23 2 8.70 8 34.78 2 8.70 4 17.39 4 17.39 5 21.74 18 78.26 2 8.70 0 0.00 0 0.00 0.00

ป.5 15 4 26.67 9 60.00 1 6.67 2 13.33 1 6.67 15 100.00 15 100.00 13 86.67 1 6.67 2 13.33 0.00

ป.6 12 4 33.33 9 75.00 3 25.00 2 16.67 1 8.33 15 125.00 15 125.00 13 108.33 1 8.33 2 16.67 0.00

รวม 103 41 39.81 49 47.57 32 31.07 42 40.78 39 37.86 82 79.61 96 93.20 71 68.93 22 21.36 39 37.86 0 0.00

กำรงำนฯ ภำษำอังกฤษ เพิม่เติม......... เพิม่เติม........ระดับชัน้
จ ำนวน 

นร.ทั้งหมด

จ ำนวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึน้ไป ปีกำรศึกษำ 2562

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำฯ ประวัติศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ ดนตรี

      2. ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563) 
 

1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563)  
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2561กับปีการศึกษา 2562 
 

 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562

ภำษำไทย 72.81 70.25 76.59 75.56 70.33 81.90 62.40 59.73 75.31 66.87 75.06 70.25 72.08 70.76

คณิตศำสตร์ 73.38 70.00 75.14 75.28 63.95 70.29 65.40 64.55 70.00 70.00 74.88 70.00 70.46 70.02

วิทยำศำสตร์ 73.69 66.67 74.73 69.56 65.24 73.90 59.93 56.91 65.23 66.20 70.25 66.67 68.18 66.65

สังคมศึกษำ 75.94 74.75 79.59 73.39 71.76 77.29 61.07 62.36 72.15 64.40 76.31 74.75 72.80 71.16

ประวัติศำสตร์ 73.88 76.83 79.45 72.67 70.10 77.62 58.67 65.50 71.54 65.67 73.06 76.83 71.12 72.52

สุขศึกษำและพลศึกษำ 80.06 83.58 82.41 79.39 79.00 86.76 62.07 72.50 74.77 78.88 82.19 83.58 76.75 80.78

ศิลปะ 81.75 78.08 84.59 83.33 77.14 86.67 63.27 80.50 73.69 80.73 82.63 78.08 77.18 81.23

กำรงำนอำชีพ 80.13 69.33 80.68 80.17 77.19 86.86 60.13 63.14 78.85 72.40 76.44 69.33 75.57 73.54

ภำษำอังกฤษ 66.75 61.00 70.68 68.78 62.57 74.52 56.60 57.18 60.15 59.20 71.31 61.00 64.68 63.61

รำยวิชำเพิ่มเติม 74.31 63.08 76.27 76.56 71.81 83.52 57.53 56.36 59.62 63.87 71.81 63.08 68.56 67.75

รวม 75.27 71.36 78.01 75.47 70.91 79.93 60.71 61.81 70.13 68.42 75.39 71.36 71.74 71.80

ผลการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ)ผลการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ)ผลการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ)ผลการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ)ผลการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ)ผลการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ)

กลุม่สาระการเรยีนรู้

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

ผลการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ)



 
๕๔ 

 

 

 

 
 

ระดับชั้น 
 

 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 81.82 18.18 0.00 0.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 18 72.22 27.78 0.00 0.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24 95.83 4.17 0.00 0.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 73.91 21.74 0.00 4.35 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15 80.00 20.00 0.00 0.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 103 83.96 15.31 0.00 0.73 

 
 
  
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

0 20 40 60 80 100 120

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รวม
เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ระดับชั้น 
 

 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 11 36.36 36.36 27.27 0.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 1๘ 50.00 33.33 16.67 0.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 24 54.17 37.50 8.33 0.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 23 8.70 69.57 17.39 4.35 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 15 6.67 80.00 13.33 0.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 12 50.00 50.00 0.00 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 103 34.32 51.13 13.83 0.73 

 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

0 20 40 60 80 100

ระดับชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รวม
เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ                    

ปีการศึกษา   2562

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ดี

ดีเยี่ยม



 
56 

 

 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

ผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะ

ชีวิต 
การใช้

เทคโนโลยี 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 11 100 0 
100 

0 
100 

0 
100 

0 
100 

0 

ป.2 18 100 
0 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

ป.3 24 100 
0 100 0 100 0 

100 
0 

100 
0 

ป.4 23 95.65 4.35 95.65 4.35 95.65 4.35 95.65 4.35 95.65 4.35 

ป.5 15 100 
0 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

ป.6 12 100 
0 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

รวม 103 99.03 0.97 99.03 0.97 99.03 0.97 99.03 0.97 99.03 0.97 

 

 
 

 
  

 การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
ผ่าน 102 102 102 102 102 

ไม่ผ่าน 1 1 1 1 1 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ผ่าน 100.00 100.00 100.00 95.65 100.00 100.00 

ไม่ผ่าน 0 0 0 0.97 0 0 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2562 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2562

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี
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     ๒) ผลประเมินการอ่าน-เขียน ระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563)  
 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกติ) 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร

่อง
……

 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ป.1 12 11 1 6 3 2 0 3 5 3 0 
ป.2 17 17 0 14 3 0 0 4 10 1 2 
ป.3 24 16 8 13 2 0 1 12 3 1 0 
ป.4 23 17 6 5 12 0 0 0 3 14 0 
ป.5 15 13 2 12 1 0 0 0 5 8 0 
ป.6 12 10 2 9 1 0 0 0 4 5 1 
รวม 103 84 19 59 22 2 1 19 30 32 3 
เฉลี่ย  96.42  58.33  

 
 หมายเหตุ  ผลการประเมินการอ่านออกเสียง (ป.1-6)  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 96.42 

ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง (ป.1-6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 58.33 
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ผลการประเมินความสามารถในการเขียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
 

  
 หมายเหตุ  ผลการประเมินการเขียนค า (ป.1 – 6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 63.63 

ผลการประเมินการเขียน (ป.1 – 6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  85.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกติ) 

การเขียนค า 

การเขียนประโยค, การเขียนเรื่อง,  
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ,              

การเขียนย่อความ,                      
การเขียนเรียงความ 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร

่อง
……

 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ป.1 12 11 1 1 6 1 3 6 3 2 0 
ป.2 17 17 0 2 6 8 1 7 8 2 0 
ป.3 24 16 8 12 1 2 1 11 3 1 1 
ป.4 23 17 6     3 10 4 0 
ป.5 15 13 2     7 5 1 0 
ป.6 12 10 2     9 1 0 0 
รวม 103 84 18 15 13 11 5 42 30 10 1 
เฉลี่ย  63.63  85.71  
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1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              ปี
การศึกษา 2562 

 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2561 - 2562 
2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 53.21 81.40 +๕๒.๙๗ 

การอ่านรู้เรื่อง 71.25 80.20 +๑๒.๕๖ 

รวม 2 ด้าน 62.23 80.80 +๒๙.๘๔ 
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2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 
จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 

ที ่ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
รวม 2 สมรรถนะ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 

1 ระดับโรงเรียน 53.21 81.40 28.19 71.25 80.20 8.95 62.23 80.80 18.57 

2 ระดับเขตพ้ืนที่ 66.92 69.80 2.88 72.29 73.54 1.25 69.60 71.67 2.07 

3 ระดับประเทศ 66.13 68.50 2.37 71.24 72.81 1.57 68.69 70.66 1.97 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
61 
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4. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 
 
 

1) ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ขั้นประถมศกึษาปีที่ 3         ปีการศกึษา 2562  
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2561 

 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

 ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมความสามารถทั้ง 3 
ด้าน 

ระดับโรงเรียน 57.32 43.03 46.96 49.10 
ระดับเขตพ้ืนที่ 54.27 47.82 47.77 49.95 
ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 
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(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 57.32 40.87 -16.45 

ด้านค านวณ 43.03 41.06 -1.97 

ด้านเหตุผล 46.96 - - 

รวมความสามารถเฉลี่ย ทั้ง 3 ด้าน 49.10 40.96 -8.14 

 
 
2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย             
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านคณติศาสตร ์ 16 14.36 41.06 12.50 37.50 8.00 0.00 
ด้านภาษาไทย 16 16.36 40.87 0.00 12.50 68.75 18.75 

รวมเฉลี่ย 26.30 40.96 6.25 27.08 42.25 10.42 
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และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  
 

            
                                                            

                                        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



๖๕ 
 

 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
  

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2)เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                      ปี
การศึกษา 2561 – 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 

      2561 54.37 30.77 27.69 37.38 37.55 
      2562 41.72 32.19 36.25 34.91 36.27 
      ผลการพัฒนา -12.65 1.42 8.56 -2.47 -1.29 



๖๖ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕61  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ฉบับลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และประชาชน ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่  ๑ /๒๕๖2 เมื่อวันที่  ๑0  
พฤษภาคม ๒๕๖๒  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์
วิทยา  มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่   1๒   พฤษภาคม  พ.ศ. 256๒ 
 
 
                                                           (นายเจตพงศ์  กิตติพร)  
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 



๖๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

 
 
 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
..................................................................................................  

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 



๖๙ 
 

 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดบั  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
………………………………………………………… 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖2    มีจ านวน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 



๗๑ 
 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ลงวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕62   มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑    คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน 



๗๒ 
 

 

ชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

 
 
 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 

ของโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

 

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา   
เมื่อวันที่   2 พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖3    ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖2  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 
 

                            (นายวินัย  ทองทัพ) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 

 
 

              (นายเจตพงศ์  กิตติพร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

                                           เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

ที่   ๓๖ /๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2 

************************************* 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๔๕ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายเจตพงศ์  กิตติพร  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายชูศักดิ์  เหลืองอุบล  ครู คศ.3   กรรมการ 
1.3 นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา  ครู คศ.3  กรรมการ 
1.4 นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย ครู คศ.2  กรรมการ 
๑.5 นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่  
 ๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน  
 ๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 



๗๕ 
 

 

 ๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นายเจตพงศ์  กิตติพร  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายชูศักดิ์  เหลืองอุบล  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 2.3 นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๒.4 นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.5 นางสาวอารีรัตน์  ถาจอหอ ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.6 นางสาวศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.7 นางสาวธนพร  สนอุป  ครู คศ.2  กรรมการ 
 2.8 นายกิจอุดม อาสาท า  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 2.9 นางสาวครินทร์นา  วาลี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 2.10 นางสาววภิาพร  ร่องจิก บุคลากรวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 2.11 น.ส.ธัญญาลักษณ์  หงส์สิงห์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 2.12 นางสาวธาริณี  พันธ์โม ้ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๒.13นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
  
 มีหน้าที่ 

๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตาม 
พันธกิจของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกัดเป็นประจ าทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 



๗๖ 
 

 

๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

 
๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

 3.๑ นายเจตพงศ์  กิตติพร  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 3.๒ 
นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 3.3 นางสาวอารีรัตน์  ถาจอหอ ครู คศ.2  กรรมการ  
 3.4 นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร ครู คศ.2  กรรมการ 

 3.5 นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
            มีหน้าที่ 

๑. ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๓. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

๕. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย 

 4.๑ นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
 4.๒ นายชูศักดิ์  เหลืองอุบล  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 4.3 นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 4.4 นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร ครู คศ.2  กรรมการ 
 4.5 นางสาวอารีรัตน์  ถาจอหอ ครู คศ.2  กรรมการ 
 4.6 นางสาวศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี ครู คศ.2  กรรมการ 
 4.7 นางอรธิดา  สันรัมย์  ครู คศ.3  กรรมการ 
 4.8 นายกิจอุดม อาสาท า  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 4.9 นางสาวครินทร์นา  วาลี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 4.10 นางสาววภิาพร  ร่องจิก บุคลากรวิทยาศาสตร์ กรรมการ 



๗๗ 
 

 

 4.11 น.ส.ธัญญาลักษณ์  หงส์สิงห์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 4.12 นางสาวธาริณี  พันธ์โม ้ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 4.13 นางสาวธนพร  สนอุป  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 4.14 นางสาวพรทิวา พลโยธา ครูธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
 มีหน้าที่   
  ๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
  ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูล
รายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

        (นายเจตพงศ์  กิตติพร) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 


