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บันทึกการให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนวัดหนองพังตร ุ
 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง ด าเนินการอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา  9 (3 ) มาตรา 31 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542        
ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการท ารายงานพัฒนาคุณภาพ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกป ี

ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองพังตรุ จึงได้ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะ
ครู ตลอดจนได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการตาม
สาระการเรียนรู้และตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุกชั้นในรอบปี
การศึกษา การจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้
ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาจากการประชุมครั้งที่  8 / 2564  ในวันที่ 
16 พฤษภาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย 
 

 
ความเห็นของผู้บริหาร  

ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานนี้ตรงตามท่ีได้ปฏิบัติจริงทุกประการ 
 

                                            
                                              ลงชื่อ              

(นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  

เห็นสมควรให้ด าเนินการเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะต่อไป 
 
ลงชื่อ      

 
    ( นายธนวัต    การพานิช ) 

          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
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ค าน า 

 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ได้ จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษา แต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน  การศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ  สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด า เนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแ ล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้  ประกอบส่วนส าคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 
และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และ เป็นฐานข้อมูลในการ  ก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขต พ้ืนที่การศึกษา ตลอดจน เพ่ือประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน  คุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาซน) ต่อไป  

                      

 

นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
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สารบัญ 
   หน้า 

หนังสือให้ความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       2  
ค าน า             3  
สารบัญ             4  
สารบัญตาราง             6  
สารบัญแผนภูมิ             8  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร            9  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน          15 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐาน          15  
๒. ข้อมูลผู้บริหาร         15  
3. ข้อมูลบุคลากรสนับสนุนการสอน        16  
๔. ข้อมูลนักเรียน         25  
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา     25  
๖. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ        33  
๗. ข้อมูลอาคารสถานที่         33  
๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม         34  
๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา         35  
10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น        38  
11. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี         39  
12. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ         40  
13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2562  47  
14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม       50  
15. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง       54 
16. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       56 
 16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย       56 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก       56
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     60 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    62  
16.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       64  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       64 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     69
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   71  

ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา        73  
ระดับการศึกษาปฐมวัย          73  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         75 
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สารบัญ(ต่อ) 
             หน้า  

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก           78  
ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     79  
ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม  

มาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563         83 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา       95 

QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้อง                  98  
คณะท างาน                    99 
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สารบัญตาราง 
                  หน้า 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2563          12  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562         13  

ตารางที่ 3 จ านวนข้าราชการครู          21 
ตารางที่ 4 จ านวนครูอัตราจ้าง/อ่ืนๆ         22  
ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอน        22  
ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา     23  
ตารางที่ 7 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้       23  
ตารางที่ 8 จ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       24  
ตารางที่ 9 จ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  24  
ตารางที่ 10 จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   24  
ตารางที่ 11 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2563    25  
ตารางที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับปฐมวัย    25  
ตารางที่ 13 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  26  
ตารางที่ 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  27  
ตารางที่ 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  28  
ตารางที่ 16 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  29  
ตารางที่ 17 ตารางที่ 17 : ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT)   30  
ตารางที่ 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
                (Ordinary National Educational Test: O-NET) ป.6     31  
ตารางที่ 19 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
               (Ordinary National Educational Test: O-NET) ม.3     32  
ตารางที่ 20 ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ        33 
ตารางที่ 21 ข้อมูลอาคารสถานที่         33  
ตารางที่ 22 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย      35  
ตารางที่ 23 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา   36  
ตารางที่ 24 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา   37 
ตารางที่ 25 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน        38  
ตารางที่ 26 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน        39  
ตารางที่ 27 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
                แก่ครู นักเรียน          39  
ตารางที่ 28 นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice )     39 
ตารางที่ 29 รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา 2563       42 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
                                                                                                             หน้า 

ตารางที่ 30 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ         46 
ตารางที่ 31 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย 47 
ตารางที่ 32 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมาปีการศึกษา 2562ระดับข้ันพ้ืนฐาน 48 
ตารางที่ 33 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ปฐมวัย  50 
ตารางที่ 34 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ประถมศึกษา  
                และมัธยมศึกษา         51
ตารางที่ 35 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา ระดับปฐมวัย      73 
ตารางที่ 36 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา ระดับขั้นพ้ืนฐาน      76 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

สารบัญแผนภูมิ 
หน้า  

แผนภูมิที ่1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ ปีการศึกษา 2563        26  
แผนภูมิที ่2 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
               ปีการศึกษา 2563              27  
แผนภูมิที ่3 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
               ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1           28  
แผนภูมิที ่4 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
               ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2           29  
แผนภูมิที ่5 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้ายการอ่านของผู้เรียน (RT)       30 
แผนภูมิที ่6 เปรียบเทียบผลการทดสอบนความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)       31 
แผนภูมิที ่7 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563         32 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ที่ตั้งเลขที่ ๑๘๐/๑ หมู่ที่ ๒ ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เบอร์โทรศัพท์ 034-915592 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวนนักเรียน ๑๙๖ คน จ านวนบุคลกรของโรงเรียน ๒๐ คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน ครูผู้สอน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุเป็นโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จัดการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยบูรณาการจัดการศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ร่วมกับกระบวนการ PLC ภายใต้วิสัยทัศน์ “น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ทักษะงานอาชีพ” เอกลักษณ์ “พังตรุ
สร้างงาน เส้นสานงานสวย” อัตลักษณ์“นักเรียนยิ้มใสไหว้สวย” และบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามหลักการกระจายอ านาจ ๔ งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ในรูปแบบคณะกรรมการ มีการนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (P D C A) ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลลงสู่ผู้เรียน ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
“นักเรียน เก่ง ดี มีสุข มีทักษะชีวิต มีทักษะงานอาชีพ” ซึ่งได้ด าเนินการ ดังนี้  

๑. จัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางให้บริหารการศึกษาสู่นักเรียน สัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวัง 
ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ และสนองนโยบายเร่งด่วนจากรัฐและหน่วยงานต้นสังกัด  

๓. จัดให้มีการควบคุมภายใน เพ่ือประกันความเสี่ยงรอบด้าน เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือพัฒนา

นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ และตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณธรรมน าความรู้ มีทักษะชีวิตและทักษะ
งานอาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  

๕. จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่อง จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในและเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้รับบริการ 

๖. จัดให้มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง ๔ งาน ทั้งงานวิชาการ งบประมาณ 
บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ดังนี้  

๖.๑ งานบริหารบุคคล ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาตนเอง การรักษาวินัย  
และคุณธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีและเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  

๖.๒ งานงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า เหมาะสม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  

๖.๓ งานวิชาการ มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี ท าให้ได้รับเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (PLC) พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบูรณาการศาสตร์
พระราชาสู่การเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

ส าคัญ ด้วย ACTIVE LEANING เน้นการอ่านออกเขียนได้ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นส าคัญ มี
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร นักเรียนสามารถศึกษาต่อและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ มีการวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการทุกระดับ  

๖.๔ งานบริหารทั่วไป มีการจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างเหมาะสมตามหลักการ 
กระจายอ านาจอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 ระดับปฐมวัย  
จุดเด่น เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี มือและตาประสานสัมพันธ์กันดี ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ชื่นชมและ
มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีมารยาทไหว้ 
ยิ้มทักทาย  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ
สงสัย อยากรู้ และพยายามค้นหาค าตอบ เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล คิด
แก้ปัญหาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและใช้สื่อเทคโนโลยี  

จุดที่ควรพัฒนา เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง อดทนฟัง ยังมีการเล่น พูดแทรกขณะร่วมสนทนา การ
วิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา 
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต จัดกิจกรรมสร้างสมาธิ ผ่านการท ากิจกรรมที่เด็กชอบและ
ถนัด  การเล่านิทาน เป็นการฝึกการออกเสียงพูด สะกดค า เพ่ือเด็กจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือหรือตัวละคร รวมถึง
การช่วยสร้างจินตนาการตามเรื่องราวที่ได้อ่าน เล่าให้ฟัง  เพ่ือช่วยฝึกการฟัง และออกเสียง ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้น
เด็ก คิดวิเคราะห์ ตอบค าถามว่า ใคร อะไร ท าไม อย่างไร  
 ความต้องการและความช่วยเหลือ พัฒนาเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ า  สื่ออุปกรณ์ในการสอน ส่งเสริม
ให้เด็กเห็นคุณค่าของสมบัติของส่วนรวม 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 จุดเด่น จากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตนเอง  มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  เช่น การจัดท าน้ ายาล้างจาน การท าขนมปัง การ
ท าสบู่   การขายน้ าสมุนไพร ชุมนุมเส้นสานงานสวย ด้วยมือเรา เป็นการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน  การเรียนในรายวิชาทักษะอาชีพ (ระดับมัธยม)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อีกทั้งในปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ได้มีการน าผลงานของนักเรียนไปแสดงโชว์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ความกล้าแสดงออก
ในการน าเสนอผลงาน  
 จุดควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติค่อนข้างต่ ามาก ให้คณะครูสร้างความตระหนักให้ 
นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน  โดยพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีผลการสอบระดับชาติ (NT,O-NET)  สูงกว่าเดิม  รวมทั้งพัฒนาผลการเรียนทุกระดับชั้นในระดับ
โรงเรียนด้วย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนด้านการประกอบอาชีพ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานอาชีพ

ท้องถิ่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เน้นปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูเป็นส าคัญ และวัฒนธรรมไทย
เพ่ือสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม 
 ความต้องการและความช่วยเหลือ 
 - การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 - การสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน NT O-NET  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ปีการศึกษา 2563 
 ตามท่ีโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยจัด
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี และเสนอต่อสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแลเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงเป็นตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด 
ผลส าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     บรรล ุ
     ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
    บรรล ุ
   ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     บรรล ุ
     ไม่บรรลุ 

ตารางที ่1 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศกึษา 2563 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี มือและตาประสาน

สัมพันธ์กันดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลง ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน มีมารยาทไหว้ ยิ้มทักทาย  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องเข้าใจ 
ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจสงสัย อยากรู้ และพยายามค้นหาค าตอบ เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย คิด
รวบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งผลให้ผลการประเมินด้าน
คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ“ยอดเยี่ยม”  
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จัดระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีคุณภาพ โดยจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนทุกห้อง มีน้ าดื่มที่สะอาด บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลท าให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่ดี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เช่น 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรเอกชน  
สู่การบูรณาการปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จต่อผู้เรียน สถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ส่งผลให้ผลการ
ประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ“ดีเลิศ”  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดย จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยจัดแห่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนอย่างหลากหลาย ตามแนวทางการปฏิบัติของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น แปลงเกษตรศูนย์การ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ห้องสมุด ห้องเส้นสาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์โรงเรียน ธนาคารขยะ เป็นต้น ท า
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

ให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และโรงเรียนได้จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ นอกสถานศึกษา 
เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอาเซียน วัดหนองพังตรุ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มี ความคิด รวบยอด เกิดเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสามกับวัยสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส่งผลท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”   
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ผลส าเร็จ 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี 
     สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
    สูงกว่า 
     ตามเป้าหมาย 
     ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ตารางที ่2 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
  

 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ส่งให้
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการสอบ 
RT สูงกว่าระดับประเทศ ,ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.76 และสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ผลการสอบ NT ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.65 ส่งผลท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ การด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน ในด าเนินการ พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิต จริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการนิเทศภายใน น าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ส่งผลท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”   
 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โรงเรียนวัดหนองพังตรุมุ่ง
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ หลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มี  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู ครูกับเด็กเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไป
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน  
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ตั้งอยู่เลขที่ 180/1 หมู่ที่ 2 ต าบล พังตรุ อ าเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71110 โทรศัพท์ 034-919592 โทรสาร034-919592 e-mail : pungtru@ Hotmail.com    
Website : www.kaned1.org/nongpangtru  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 11 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 12  ไร่  
23 ตารางวา 
 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน  
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ   สั งกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดการศึกษาภาคบังคับให้กับประชากร
วัยเรียนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ ในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสลับภูเขา การคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล อยู่
ห่างจากอ าเภอท่าม่วง  15  กิโลเมตร ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ระยะทาง  30  กิโลเมตร การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งอยู่ในที่ดินของวัด
หนองพังตรุ พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ 23 ตารางวา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2477 ปีพ.ศ. 2516 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2539 เปิดสอนตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี
อาคารทั้งหมด 7 หลัง  อาคารเรียน 3 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์     1หลัง อาคาร
ห้องสมุด 1 หลัง โรงอาหาร  มีห้องเรียนและห้องพักครูรวม 24 ห้อง มีนักเรียนรวม 195 คน  
    ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชนบท ที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแหล่ง 
น้ าชลประทานใช้ในการเพาะปลูก บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ได้แก่  วัดหนองพังตรุ  ศูนย์เยาวชนเกษตร
อาเซียน  หมู่บ้านหมู่ 2   หมู่บ้านหมู่ 5  และหมู่บ้านหมู่ 8 อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง
ทั่วไป  ค้าขาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญเข้าพรรษาและออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแข่งเรือ 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษา ภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  รับจ้าง 
ทั่วไป ส่วนใหญ่นับศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 3,000 – 6,000 บาท  
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ใกล้วัดหนองพังตรุ ได้รับ  การส่งเสริม
สนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดหนองพังตรุ  ชุมชน ผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ 
ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี   
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ-สกุล นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์     วุฒิการศึกษา ศษ.ม.   
สาขา หลักสูตรและการสอน   ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา    โทรศัพท์  081-5519542  
e-mail :  tapanuea@gmail.com 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
   3.1 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

1 นางศิลามณี  นาคศรีพงค์ 27 3 คร ู ค.บ. พลศึกษา อ.2 26 ชม. 45 ชม. 
2 นางสาวบุปผา หนุนภักดี 42 12 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. 

ค.ม. 
ปฐมวัย 
บริหาร
การศึกษา 
 

อ.3 26 ชม. 79 ชม. 

3 นางสาวอัจฉรา  ยืนยง 35 5 คร ู บธ.บ บริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์) 

ภาษาไทย ป.1 
คณิตศาสตร์ ป.1 
วิทยาการค านวณ ป.1-2 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรบคุณธรรม 
P.T. Talent 
ซ่อมเสริม 

5 ชม. 
5 ชม. 
2 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
2 ชม. 

19 ชม. 
 

98 ชม. 

4 นางปภังกร ทองเงิน 53 29 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. 
ค.ม. 

ปฐมวัย 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.2 
คณิตศาสตร์ ป.2 
ศิลปะ 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 

5 ชม. 
5 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

94 ชม. 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

       

แนะแนว 
อบรบคุณธรรม 
ซ่อมเสริม 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
 

1 ชม. 
1 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 

19 ชม. 

 

5 นางแสงเดือน ไทยถานันดร์ 50 27 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. 
 
ค.ม. 

การ
ประถมศึกษา 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.3 
คณิตศาสตร์ ป.3 
ศิลปะ ป.3 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรบคุณธรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
ซ่อมเสริม 

5 ชม. 
5 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
3 ชม. 

19 ชม. 

78 ชม. 

6 นางเมธินี   ไชยเววา 30 3 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4-6 
คณิตศาสตร ์ป.5 
ศิลปะ ป.1 
ซ่อมเสริม ป.4 
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 
ลูกเสือ 

6 ชม. 
4 ชม. 
1 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

18 ชม. 

197 ชม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

7 นายรวยฤทธิ์  สามประทีป 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมฯ ป.1-6 
ประวัติศาสตร์ ป.1-6 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

11 ชม. 
6 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

18 ชม. 

97 ชม. 

8 นางสาวกรรณิการ์   
สวนจันทร์ 

29 2 พนักงานราชการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ป.4-6 
ซ่อมเสริม ป.5 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

12ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

17 ชม. 

45 ชม. 

9 นางอรทัย  มาทอ 37 5เดือน ครูผู้ช่วย 
 

วท.บ. 
 

พืชสวน การงานอาชีพ ป.1-6 
วิทยาศาสตร์ ป.1-3 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

12 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

19 ชม. 

79 ชม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

10 นายชยพล  มากบุญมา 35 6 คร ู บธ.บ 
 
ค.ม. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
บริหาร
การศึกษา 

วิทยาการฯ ป.3- ป.6 
คณิตศาสตร์ ป.5 
การงาน ป.3, 
เทคโนฯ ม.1-3 
คอมฯ ป.6 
ลูกเสือ  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

4 ชม. 
4 ชม. 
3 ชม. 

 3 ชม. 
 3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

21 ชม. 

103 

11 นางสาวสุมิตรา เชื้อปกรณ์ 31 4 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.6-ม.3 
ซ่อมเสริม ป.6 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

13 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

18 ชม. 

223 ชม. 

12 นางสาวตรีรัตน์  นะรา 29 5 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม.1-3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.1-3 
ศิลปะ ป.5-6 
พละ ป.5 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 

      9 ชม. 
3 ชม. 
2 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

184 ชม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

       อบรมคุณธรรม 
1 ชม. 

19 ชม.  

13 นายวิเศษ  ชูศรี 42 2 พนักงานราชการ วท.บ เกษตร การงาน ม.1 -3 
สุขศึกษาฯ ป.1-6 
เกษตรเพิ่มเตมิ ม.1-3 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

3 ชม. 
9 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

19 ชม. 

97 ชม. 

14 นางสาวจีราภรณ์  นาสา 27 4 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1-ม.3 
ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยม.1-3 
สืบสานงานต านานท้องถิ่น 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

9 ชม. 
3 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

19 ชม. 

106 ชม. 

15 นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี 42 10 ครูช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทย์ ม.1-ม.3 
ศิลปะ ป.4 ม.1 – ม.3 
ศิลปะ 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 

6 ชม. 
7 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

182 ชม. 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

*อายุ 
ราชการ 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

       อบรมคุณธรรม 1 ชม. 
18 ชม.  

16 นายรวยฤทธิ์  สามประทีป 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมฯ ป.1-6 
ประวัติศาสตร์ ป.1-6 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

11 ชม. 
6 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

18 ชม. 

97 ชม. 

17 นางเสาวนีย์  เศษศรี 39 5 คร ู ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษไทย ป.4-6 
ซ่อมเสริม ป.4-6 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

12 ชม. 
3 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

19 ชม. 

173 ชม. 

18 นายศราวุฒิ ไทยถานันดร์ 54 24 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

 สังคมฯ ม.1-3 
ประวัติศาสตร์ ม.1-3 
สุขศึกษาพละศึกษา 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
ชุมนุม 
อบรมคุณธรรม 

9 ชม. 
3 ชม. 
6 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

21 ชม. 

24 ชม. 

ตารางที ่3 : จ านวนข้าราชการคร ู
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 3.2 ครูอัตราจ้าง/ อ่ืน ๆ ... (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
การสอน 

 (ปี) 
ต าแหน่ง วุฒิ สาขา สอนวิชา/ชั้น 

ภาระการสอน 
(ช.ม./สัปดาห์) 

จ านวน ช.ม. 
ที่เข้ารับการ
พัฒนา /ปี 

1 นางสาวจิตรดา  พัฒน์ทอง 30 2 ปี 4 เดือน ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษป.1-ป.3 
ซ่อมเสริม ป.1 
ลูกเสือ-เนตรนารี  
ชุมนุม 
แนะแนว 
อบรมคุณธรรม 

15 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 
1 ชม. 

19 ชม. 

79 ชม. 

ตารางที ่4 : จ านวนครูอัตราจา้ง/อื่นๆ 
 3.3 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ ลูกจ้าง/อื่น ๆ ... (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวสมใจ  บุญเต็ม 42 ธุรการโรงเรียน บธ.บ การตลาด ธุรการและงานสารบรรณ โครงการคืนครูสู่
ห้องเรียน 

ตารางที ่5 : จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอน 
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3.4 สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - - - - - 
ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
2. สายงานการสอน - - - - - 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - 11/2 4/0 - 17 
ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 
อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม  13 4  18 
3. สานงานสนับสนุนการสอน - 1 - - 1 
ข้าราชการ/พนักงานราชการ - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 1 - - 1 
รวมทั้งหมด - 14 5 - 19 

ตารางที ่6 : จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

3.4.2 จ านวนครู จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 1 1     
ภาษาไทย   1  1  
คณิตศาสตร์     1  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1  2  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   1   1 
สุขศึกษาและพลศึกษา    1   
ศิลปะ   1    
การงานอาชีพ   1  1  
ภาษาต่างประเทศ   2  1  

ตารางที ่7 : จ านวนครู จ าแนกตามระดบัและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



24 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

 3.4.3 จ านวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 4 3 
- เนตรนารี 5 4 
- ยุวกาชาด   
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 9 7 
- อ่ืน ๆ...ให้ระบุ   
   กิจกรรมแนะแนว   
   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

ตารางที ่8 : จ านวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 3.4.4  จ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดตั้ง ไม่จัดตั้ง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 6 6 1 1  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  5 2 3 1  
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 7 7 - 1  
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ      
ยุวกาชาด      
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์      

รวม 18 15 4 3  
ตารางที ่9 : จ านวนครูและบคุลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน ์

  3.4.5 จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
           

จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรอง จ านวนนักเรียนพิเศษ 

เข้ารับ การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 

ครูที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับเงิน
เพ่ิมพิเศษ 
(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 
ไม่ข้ึน

ทะเบียน 

1.สพป.กจ.1 1. นางแสงเดือน ไทย
ถานันดร์ 
2.น.ส.อัจฉรา ยืนยง 
3.น.ส.บุปผา หนุนภักีดี 

- 
 

3 1 2 

ตารางที ่10 : จ านวนครูที่ท าหน้าที่คัดกรองและนักเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
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4. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2563  
 4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 196 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย

ต่อห้อง ชาย (คน) หญิง (คน) 
อ. 1      
อ. 2 1 12 14 26 1 : 26 
อ. 3 1 9 7 16 1 : 16 
รวม 2 21 21 42  
ป. 1 1 10 8 18 1 : 18 
ป. 2 1 7 10 17 1 : 17 
ป. 3 1 6 5 11 1 : 11 
ป. 4 1 6 14 20 1 : 20 
ป. 5 1 10 8 18 1 : 18 
ป. 6 1 10 5 15 1 : 15 
รวม 6 49 50 99  
ม. 1 1 11 11 22 1 : 22 
ม. 2 1 9 3 12 1 : 12 
ม. 3 1 13 8 21 1 : 21 
รวม 3 33 22 55  

รวมทั้งหมด 11 103 93 196  
ตารางที ่11 : จ านวนจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ) 

 
จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   ชาย .....-....... คน   หญิง ......-...... คน รวมจ านวน ........-........ คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล =     21 : 1     เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา =     11 : 1        เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา =      8 : 1         เป็นไปตามเกณฑ์   ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 

ผลพัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก

ทั้งหมด (คน) 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 40 39 97.50 1 2.50   
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 40 37 92.50 3 7.50   
3. ด้านสังคม 40 36 90.00 4 10.00   
4. ด้านสติปัญญา 40 36 90.00 4 10.00   

ตารางที ่12 : ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับปฐมวัย 
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการ 
ปีการศึกษา 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 5.2.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (คน) 
 นักเรียนที่ได้  

3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 มส. รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 99 33 15 19 16 11 2 0 0 3 99 67 67.68 
คณิตศาสตร ์ 99 29 18 18 17 12 2 0 0 3 99 65 65.66 
วิทยาศาสตร์ฯ 99 25 11 15 19 13 10 3 0 3 99 51 51.52 
สังคมศึกษาฯ 99 26 23 19 16 8 4 0 0 3 99 68 68.69 
ประวัติศาสตร ์ 99 19 26 22 12 8 7 2 0 3 99 67 67.68 
สุขศึกษาฯ 99 18 15 19 24 12 3 5 0 3 99 52 52.53 
ศิลปะ 99 33 8 21 18 7 8 0 0 3 99 62 62.63 
การงานอาชีพ 99 34 22 18 9 10 3 0 0 3 99 74 74.75 
ภาษาต่างประเทศ 99 24 20 20 18 7 8 2 0 3 99 64 64.65 

ร้อยละ 26.
78 

17.
56 

19.
00 

16.
56 

9.7
8 

5.2
2 

01.
33 

0 3.00   63.97 

ตารางที ่13 : สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป  570 คน คิดเป็นร้อยละ 63.97 
จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ า (2.5 – 1)              294 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0)   0     คน คิดเป็นร้อยละ 0 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (มส.)   27     คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ปีการศึกษา 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรยีน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 มส รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 55 9 9 7 19 6 3 1 0 2 55 25 45.45 

คณิตศาสตร ์ 55 8 5 10 8 11 7 3 0 2 55 23 41.82 

วิทยาศาสตร์ฯ 55 3 8 6 21 7 8 0 0 2 55 17 30.91 

เทคโนโลย ี 55 3 10 15 8 15 2 0 0 2 55 28 50.91 

สังคมศึกษาฯ 55 10 14 13 9 5 2 0 0 2 55 37 67.27 

สุขศึกษาฯ 55 17 13 14 5 2 2 1 0 2 55 44 80.00 

ศิลปะ 55 4 14 24 1 4 5 1 0 2 55 42 76.36 

การงานอาชีพ 55 0 1 23 9 20 0 0 0 2 55 24 43.64 

ภาษาต่างประเทศ 55 12 10 11 7 9 7 3 0 2 55 33 60.00 
ร้อยละ 07.

33 
09.
33 

13.
67 

09.
67 

08.
78 

4 1 0 2   55.15 

ตารางที ่14 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
 
จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป  273 คน คิดเป็นร้อยละ 55.15 
จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ า (2.5 – 1)              204 คน คิดเป็นร้อยละ 41.21 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)      0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (มส.)     18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64 
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แผนภูมิที่ 3 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 5.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรยีน (คน) 
นักเรียนที่ได้  

3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 มส รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 55 15 8 11 12 4 0 2 0 3 55 34 61.82 

คณิตศาสตร ์ 55 7 9 21 4 6 2 3 0 3 55 37 67.27 

วิทยาศาสตร์ฯ 55 0 9 13 4 5 8 4 1 3 55 22 40.00 

เทคโนโลย ี 55 11 13 8 8 10 0 2 0 3 55 32 58.18 

สังคมศึกษาฯ 55 17 10 10 5 8 5 0 0 3 55 37 67.27 

สุขศึกษาฯ 55 32 10 6 4 0 0 0 0 3 55 48 87.27 

ศิลปะ 55 14 13 8 8 3 4 1 1 3 55 35 63.64 

การงานอาชีพ 55 11 15 16 3 3 1 0 3 3 55 42 76.36 

ภาษาต่างประเทศ 55 8 9 12 2 6 11 3 0 3 55 29 52.73 
ร้อยละ 12.

78 
10.
67 

11.
67 

05.
56 

5 03.
44 

01. 
67 

0.56 3   63.84 

ตารางที ่15 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
 
จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับดี/ระดับ 3 ขึ้นไป  316 คน คิดเป็นร้อยละ  63.84 
จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนต่ า (2.5 – 1)             147 คน คิดเป็นร้อยละ  29.70 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (0 , ร)      5 คน คิดเป็นร้อยละ   1.01 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน (มส.)   27   คน คิดเป็นร้อยละ   5.45 
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
                เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่   
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ       ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

256
1 
(1) 

256
2 
(2) 

2563 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 18 17 71.86 73.66 60.77 77.05 16.28 26.79 มีพัฒนาการ 
อ่านออกเสียง 18 17 74.14 79.20 74.11 75.88 1.77 2.39 มีพัฒนาการแต่ไม่ถึง

ร้อยละ 3 

 ตารางที ่16 :ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.2.5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT)  

        เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ/
วิชา 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ 
ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

ด้านภาษา/
ภาษาไทย 

11 11 47.46 44.38 42.64 43.68 1.04 2.44 มีพัฒนาการแต่ไม่
ถึงร้อยละ 3 

ด้านค านวณ/
คณิตศาสตร ์

11 11 40.47 37.33 43.28 31.63 -11.65 -26.89 ไม่มีพัฒนาการ 

 ตารางที ่17 : ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) 
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แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test: O-NET)  
   1) เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 

(1) 

2562 

(2) 

2563 

(3) 

คณิตศาสตร ์ 15 10 29.99 26.54 25.83 27.00 1.17 4.53 มีการพัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ 15 10 38.78 29.38 30.15 40.67 10.52 34.89 มีการพัฒนา 
ภาษาไทย 15 10 56.20 38.94 39.71 62.23 22.52 56.71 มีการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ 15 10 43.55 27.88 28.75 30.25 1.50 5.23 มีการพัฒนา 

 ตารางที ่18 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ(Ordinary National Educational Test: O-NET) ป.6 
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แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563  

 

 
 

  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2563 

คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ  ผลตา่ง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบ

กับร้อยละ 3 
(6) 

2561 
(1) 

2562 
(2) 

2563 
(3) 

คณิตศาสตร ์ - - - 27.00 21.18 - - - - 
วิทยาศาสตร ์ - - - 30.00 28.44 - - - - 
ภาษาไทย - - - 42.00 47.41 - - - - 
ภาษาอังกฤษ - - - 25.75 29.41 - - - - 

 ตารางที ่19 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ(Ordinary National Educational Test: O-NET) ม.3 
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6. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืน ๆ  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 จ านวนนักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

- - 

2 จ านวนนักเรียนที่ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

195 100 

3 จ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ/เรียนรวม - - 
4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
5 จ าวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - - 
6 จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน - - 
8 จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 10 5.13 
9 จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 10 5.13 

10 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   ระดับปฐมวัย 16 100 
                                      ประถมศึกษา 15 100 
                                      มัธยมศึกษาตอนต้น 20 95.24 

ตารางที ่20 : ข้อมูลนักเรียนด้านอื่น ๆ 

7. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ที ่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน 4 หลัง 
2 อาคารประกอบ 3 หลัง 
3 ห้องน้ า/ห้องส้วม 2 หลัง 
4 สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
5 สนามกีฬา 2 สนาม 
 -สนามฟุตบอล 1 สนาม 
 -สนามเปตอง 1 สนาม 
 -สนามตะกร้อ 1 สนาม 
 -สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 

6 บ้านพักครู 2 หลัง 
7 อ่ืนๆ  
 -อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
 -ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 1 แห่ง 
 โรงเห็ด 1 หลัง 

ตารางที ่21 :ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีประชากรประมาณ 3,688 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองพังตรุ และศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา 
ท าสวน ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ปีใหม่ 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 3,000 – 6,000 
บาท 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน  อยู่บริเวณวัดหนองพังตรุ ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้น าชุมชน เจ้าอาวาสวัดหนองพังตรุ และบุคคลทั่วไป 
 ข้อจ ากัด ผู้ปกครองนักเรียนหลายครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง ผู้ปกครองบางคนถูกศาลตัดสินให้จ าคุก
เนื่องจากเก่ียวข้องกับคดียาเสพติด  
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนไดจ้ัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้
และเวลาเรียน ดังแสดงตารางดังนี้ 
 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ช่วงอายุ อายุ  ๓  -   ๖  ปี 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์  จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัว 
- สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 

จัดการศึกษา  ๒  ภาคเรียน : ๑ ปีการศึกษา 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ อายุระหว่าง ๓-๔ ปี 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ อายุระหว่าง ๔-๕ ปี 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ อายุระหว่าง ๕-๖ ปี 

ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน : ๑ ปี  ใช้เวลา ๕-๖ ชั่วโมง : ๑ วัน  
๒๕-๓๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 

หมายเหตุ        ๓-๔ ปี มีความสนใจ ๘ - ๑๒  นาท ี
                    ๔-๕ ปี มีความสนใจ ๑๒ - ๑๕ นาท ี
                    ๕-๖ ปี มีความสนใจ ๑๕ -  ๒๐  นาท ี
* กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาท ี
* กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลา ๔๐ – ๖๐ นาท ี

ตารางที ่22 : โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน : ชั่วโมง/ปี 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาพื้นฐาน  
    ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 2๐ 2๐ 2๐ 4๐ 4๐ 4๐ 
    ศิลปะ 2๐ 2๐ 2๐ 4๐ 4๐ 4๐ 
    การงานอาชีพ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 160 160 160 
    รวมเวลาเรียน (รายวชิาพ้ืนฐาน) ๘8๐ ๘8๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘8๐ ๘8๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กิจกรรมแนะแนว 3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 3๐ 
       กิจกรรมนักเรียน 
             ลูกเสือ/เนตรนารี 
             ชุมนุม 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๔๐ 
4๐ 

       กิจกรรมเพ่ือสังคม 
           และสาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาทั้งหมด ๑,๐0๐ ชั่วโมง ๑,๐0๐  ชั่วโมง 

ตารางที ่23 : โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประถมศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาพื้นฐาน  
    ภาษาไทย 120 120 1๒๐ 
    คณิตศาสตร์ 120 120 1๒๐ 
    วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    เทคโนโลย ี 40 40 40 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 1๒๐ 
    รวมเวลาเรียน (รายวชิาพ้ืนฐาน) ๘8๐ ๘8๐ ๘8๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม   
    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    คอมพิวเตอร์สู่อาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    เกษตรพอเพียง ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สืบสานงานสานต านานท้องถิ่น 40 40 40 
    รวมเวลาเรียน (รายวชิาเพ่ิมเติม) 200 200 200 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กิจกรรมแนะแนว 25 25 25 
       กิจกรรมนักเรียน 
             ลูกเสือ/เนตรนารี 

             ชุมนุม 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๔๐ 
4๐ 

 
๔๐ 
4๐ 

       กิจกรรมเพ่ือสังคม 
           และสาธารณประโยชน์ 

๑5 ๑5 ๑5 

รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาทั้งหมด 1,200 

ตารางที ่24 : โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษา 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุด มีขนาด กว้าง  8  ยาว   12  เมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 1,500 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการคืน ใช้ระบบ บันทึกการยืม การคืน 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ย 90  คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 45.91  ของ
นักเรียนทั้งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน  1  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา    จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องอ่ืน ๆ (ระบุ) ...................   จ านวน  - ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด   จ านวน  23  เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  20 เครื่อง 
  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน  20  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน) จ านวน  4  เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ย 80 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
40.82 ของนักเรียนทั้งหมด 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1 ห้องสมุด 100 ครั้ง 
2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 114 ครั้ง 
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรฯ์ลฯ 140 ครั้ง 
4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  120 ครั้ง 
5 โรงอาหาร 180 ครั้ง 
6 สหกรณ์ร้านคา้ 150 ครั้ง 
7 ห้องประชุม 15 ครั้ง 
8 อาคารเอนกประสงค ์ 150 ครั้ง 
9 ห้องการงานอาชีพ 170 ครั้ง 
10 ห้องเส้นสาน 30 ครั้ง 
11 ห้องจริยศึกษา - 
12 ห้องนาฏศิลป ์ - 
13 ห้องพยาบาล 30 ครั้ง 

 ตารางที ่25 : แหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 
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5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
1 วัดหนองพังตรุ 60 
2 ศูนย์ยุวชนเกษตรอาเซียน 3 
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยไร่ 20 

ตารางที ่26 : แหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

 6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 
1 นายณัฐพล วรางค์วงศ์หิรัญ - สอนโปรแกรมค านวณ 

- การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
35 

2 นายเอกลักษณ์  ค าจันทร์ -ไฟฟ้าเบื้องต้น 1 
3 นางสาววัน  โสภา -เส้นสาน 1 
4 ยุวทูตน้อย หมอสะอาด จ.กาญจนบุรี -ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 1 
5 ร.ต.อ.ณรงค์ หมื่นทาลี -ยาเสพติด 5 
6 นางสุดารัตน์  ทัศนสุนทรวงศ์ -บ้านเกษตรอินทรีย์-สมุนไพร 1 
7 นางธิดารัตน์  สุขชู -แปลงรวบรวมพันธ์กล้วย 1 
8 นายสุกัลย์ ยู่โหงว ผักอินทรีย์ เห็ด 1 
9 นางศุภิสรา  เทพอ า -การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 

10 นางสาวชนิตา  ชุมศรี -ไม้ดอกไม้ประดับ 1 
ตารางที ่27 : ภูมิปญัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคณุวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

 
11. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

ที ่ ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา
เพ่ือฝึกทักษะงานอาชีพ 

คุณภาพผู้เรียน ขั้นพ้ืนฐาน 

2. 
การจัดการศึกษาบูรณาการศาสตร์พระราชา
ด้วยกระบวนการ PLC 

กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

3. 
การจัดการประสบการณ์เรียนรู้แบบ 
Executive Function (EF) 

คุณภาพเด็ก ปฐมวัย 

ตารางที ่28 : นวัตกรรม/แบบอยา่งที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
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12. รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ 
      12.1 ปีการศึกษา 2563 

ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

สถานศึกษา รางวัลการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
 
 

รางวัล โครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ระดับเหรียญเงิน 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 

ครู  
1. น.ส.บุปผา หนุนภักด ี

 
รางวัลครูต้นแบบการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ดี ระดับ
ปฐมวัย Best Practice ปี
การศึกษา 2563  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2563 

 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
สพป.กจ.1 

 

2.น.ส.เมธินี  ไชยเววา รางวัล ผู้สอน โครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเหรียญเงิน 
เรื่องธนาคารขยะในโรเรียน 
ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
 

3.น.ส.สุมิตรา  เชื้อปกรณ์ รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 10 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2564 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
สคล. 
สสส. 

4.น.ส.ตรีรัตน์  นะรา รางวัล ผู้สอน โครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเหรียญเงิน 
เรื่องธนาคารขยะในโรงเรียน  
ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 
 

สพป.กจ.1 
 

รางวัล ครูดีศรีกาญจน์ 1 
ประจ าปี 2564  
ประเภทครูผู้สอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

5.นายชยพล  มากบุญมา รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดการสร้างสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย
โค้ดดิ้ง  ระดับประถมศึกษา 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
 

6.นางจีราภรณ์ ปานเรือง รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 
2564 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพฐ. 
สคล. 
สสส. 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ “ครูดีศรีกาญจน์”  
ประจ าปี 2564 ประเภท
ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
 
 
 
 

7.นางปภังกร  ทองเงิน รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ “ครูดีศรีกาญจน์”  
ประ เภทครู ผู้ ส อนสาขาวิ ช า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
 

 

8.นางแสงเดือน ไทยถานัดร์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ “ครูดีศรีกาญจน์”  
ประเภทครูผู้สอนสาขาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
 

 

9.นางคนึงนิตย์ พิทักคีรี รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ “ครูดีศรีกาญจน์”  
ประ เภทครู ผู้ ส อนสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
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ประเภท ชื่อรางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่ 
มอบรางวัล 

10.นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ต้นแบบ “ครูดีศรีกาญจน์”  
ประเภทครูผู้สอนสาขาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สพป.กจ.1 
 

 

นักเรียน 
1. เด็กหญิงธมลภัทร ศรีจันทร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 
2.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จั่นสร้อย 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 
3.เด็กหญิงชนัฐปภา ทิมทับ 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 
4.เด็กหญิงสรินทิพย์ คงทอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 
5. เด็กหญิงกรรณิการ์ ฉุยเนย 
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5 

 
รางวัล เหรียญเงิน การประกวด
โครงงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.และโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 
สพป.กจ.1 

 

 ตารางที ่29 : รางวัลที่สถานศึกษาได้รบั ปีการศึกษา 2563 
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 12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีด าเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ   

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (จ านวน/

ร้อยละ) 
1 โครงการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรม 

สพฐ. ตามแนวทางมลูนิธ ิ

ยุวสถิรคณุ 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมี
กระบวนการคดิอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงาม
อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรูส้ึกผิดชอบ ช่ัวดีและภูมิใจในการท าด ี
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรยีนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างาน
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม แล้วน ามาปรับใช้พัฒนา
ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคณุธรรม 
สพฐ. 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนในโรงเรยีนคุณธรรม มีคณุธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้น าด้านคณุธรรมปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างได ้
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มคีณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
โครงการ 
3. ด าเนินการจัดกจิกรรม 
4. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
5. ประเมินผล/สรุป/รายงานโครงการ 

-  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อย
ละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนคณุธรรม 
สพฐ. 
- นักเรียนร้อยละ 100ในโรงเรียน
คุณธรรม มีคณุธรรม จรยิธรรม 
เป็นผู้น าดา้นคุณธรรม ปลอด
อบายมุข เป็นแบบอย่างได ้
- ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อย
ละ 100มีคณุธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนคณุธรรม 
สพฐ. 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2 โครงการโรงเรยีนสีขาว  
 

  1. เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพตดิที่แพร่
ระบาดอยา่งรุนแรงในปัจจุบัน 
  2. เพื่อร่วมมือวางแผนระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองในการ
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรยีนอย่างใกล้ชิด 
  3. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง  และผู้น าชุมชนในท้องถิ่นให้ท้องถิ่น
ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงภยัอันตรายของการท าลาย
ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีความส าคัญตอ่ประเทศชาต ิ
  4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ถึงโทษพษิภัยของยาเสพตดิ  มีส่วนร่วมใน
การขยายเครือข่ายต่อต้าน ยาเสพติดในชุมชน  ยับยั้งยาเสพติดใน
เขตพื้นท่ี 
  5. เพื่อให้ปลอดจากปญัหา การติดสารเสพติด สิ่งยั่วยุ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อนักเรียน เยาวชน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวยั
ในทางกามารมณ์ การพนัน การทะเลาะวิวาทในโรงเรยีน 
 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
โครงการ 
3. ด าเนินการจัดกจิกรรม 
4. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
5. ประเมินผล/สรุป/รายงานโครงการ 

1.ครู และนักเรียน ทุกคนมีความรู้
ในการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่ง
เสพติด คิดเป็นร้อยละ 90                                              
2. นักเรียนไมเ่สพ ไม่ขาย ไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิทุกชนิด คิด
เป็นร้อยละ 92 
3.ครู และนักเรียน ร้อยละ 100 
เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนสีขาว 

 

 
 
 
 
 
 



45 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3 โครงการวิถีพุทธ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตติามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา  
3 . เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ย น ร่ ว มกิ จ ก ร รม และน าหลั ก ธ ร รมทา ง
พระพุทธศาสนาและประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. นักเรียน มากกว่าร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนมีคณุธรรมและปฏิบัติตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนาท าให้เป็นนักเรียนที่ดี เก่ง และมีความสุข 
2. นักเรียนด ารงชีวิตอยูร่่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 
 

1. ประชุม/วางแผน/จัดท าโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะท างาน 
4. ประชุมย่อยคณะท างาน 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
     -อบรมนักเรียน-กิจกรรมหน้าเสาธง 
     -ท าบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ 
     -ครูพระสอนศีลธรรม 
     -ส่งเสรมิวินัยคณุธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
     -สอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก 
     -จัดกิจกรรมค่ายคณุธรรม 
6. นิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
7. ประเมินผล/สรุป/รายงานโครงการ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิถี
พุทธ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ปฏิบตัิตาม
หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

3. นักเรียนร้อยละ 100เป็นคนด ี
เก่ง และมีความสุข 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4 ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรยีน วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจหลักการ  กระบวนการ  และวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย 
2. เพื่อจัดประสบการณ์การปฏิบัติจริงให้นักเรียนอยู่ร่วมกันใน
สังคมประชาธิปไตย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมดา้นประชาธิปไตยที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคน มีพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
โครงการ 
3. ด าเนินการจัดกจิกรรม 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
5ส และ Big Cleaning Day 
- สภานักเรยีนและการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
6. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
7. ประเมินผล/สรุป/รายงานโครงการ 

- นักเรียน ร้อยละ  90  เข้าใจ
หลักการ  กระบวนการและ วิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย 
- นักเรียน ร้อยละ  90  อยู่
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 

ตารางที ่30 : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น แนวทางการปฏิรปูการศึกษา ฯลฯ 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา 2562  
 13.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ตารางที ่31 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย 
 
จุดเด่น 

เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ด ีมือและตาประสานสัมพันธ์กันดี ปฏิบัติตนตามข้อตกลง ร่า
เริงแจ่มใส แสดงอารมณค์วามรู้สึกได้เหมาะสม  ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ชื่นชมและมีความสุขกับ
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีมารยาทไหว้ ยิ้มทักทาย  
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจสงสัย อยากรู้ 
และพยายามค้นหาค าตอบ เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและใช้สื่อเทคโนโลยี  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กขาดสมาธิ ทักษะในการฟัง อดทนฟัง ยังมีการเล่น พูดแทรกขณะร่วมสนทนา การวิเคราะห์ การคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
แผนปฏิบัติงาน ที่ ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
๑.ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
๒.ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๓.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๔.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
แผนปฏิบัติงาน ที่ ๒ แผนพัฒนาการกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

   ๒. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๓. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง  
๔. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

   ๕. มีระบบการบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
แผนปฏิบัติงานที่ ๓ แผนพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๒.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

   ๓.จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

จัดกิจกรรมสร้างสมาธิ ผ่านการท ากิจกรรมที่เด็กชอบและถนัด  การเล่านิทาน เป็นการฝึกการออก
เสียงพูด สะกดค า เพ่ือเด็กจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือหรือตัวละคร รวมถึงการช่วยสร้างจินตนาการตามเรื่องราวที่ได้
อ่าน เล่าให้ฟัง  เพื่อช่วยฝึกการฟัง และออกเสียง ใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นเด็ก คิดวิเคราะห์  
ตอบค าถามว่า ใคร อะไร ท าไม อย่างไร  
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 

- พัฒนาเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ า   
- สื่ออุปกรณ์ในการสอน 
- ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของสมบัติของส่วนรวม 

 
 13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน คุณภาพระดับ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ตารางที ่32 : ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 ระดับขั้นพื้นฐาน 
 

จุดเด่น 
จากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี  เขต 1  นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตนเอง  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  เช่น การจัดท าน้ ายาล้างจาน การท าขนมปัง การท าสบู่การ
ขายน้ าสมุนไพร ชุมนุมเส้นสานงานสวย ด้วยมือเรา เป็นการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนการ
เรียนในรายวิชาทักษะอาชีพ (ระดับมัธยม)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
จุดควรพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติค่อนข้างต่ ามาก ให้คณะครูสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น 
ความส าคัญของการเรียน  โดยพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีผล
การสอบระดับชาติ (RT ,NT,O-NET)  สูงกว่าเดิม  รวมทั้งพัฒนาผลการเรียนทุกระดับชั้นในระดับโรงเรียนด้วย 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
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1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
          5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
   2. ส่งเสริมให้ครูน ากระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน 
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 
 - การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 - การสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน NT O-NET และ 
PISA 
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 14.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวยั  10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 35.00 27.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 5.00 3.69 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ   
              วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
                ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
                มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
                ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดี 

คะแนนรวม 100 80.94 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                   ใช่      ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้                  ใช่      ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่      ไม่ใช่ 
      สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    
ตารางที ่33 : ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ปฐมวัย 
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14.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.03 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.16 ดี 
ตัวบ่งช้ีที ่4 ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น  10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 6.42 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภานในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 3.50 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.0 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
                มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
                ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100 75.28 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                   ใช่     ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้                 ใช่     ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน             ใช่     ไม่ใช่ 
      สรุปผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                    
ตารางที ่34 : ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงด่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งสองอยู่ในระดับพอใช้ สถานศึกษาควรวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการจัดการ
สอนซ่อมเสริมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดที่ครูผู้สอนไม่มีความถนัดอาจขอค่ายวิชาการร่วมกับศูนย์
เครือข่ายและต้นสังกัดภายใน 2 ปี 

2) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างหลากหลายทั้งการคิดค านวณ  
การคิดจ าแนกหรือการเชื่อมโยงและสรุปข้อมูล ครูควรวิเคราะห์หลักสูตรให้ชัดเจนในแต่ละตัวชี้วัด เมื่อได้ทักษะ 
การคิดที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์หรือคิดสังเคราะห์หรือทักษะเชื่อมโยง หรือทักษะ
การสร้างความรู้ เป็นต้น จากทักษะที่จะสอน ครูจัดเตรียมผลงานหรือชิ้นงานมาฝึกผู้เรียน  จากนั้นครูวางแผน
ก าหนดกรอบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดให้ผู้เรียนปฏิบัติ ก าหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ชิ้นงานหรือผลงาน รวบรวมสรุปผลสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชิ้นงาน 

3) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะการอ่าน โดยครูจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าหา 
ความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดหรือจากสื่อเทคโนโลยีแล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่าน โดยการเขียนสรุปประเด็นเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนรวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการบันทึกความรู้จากการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง จากการทัศนศึกษาร่วมกันที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ส่งครูเพ่ือจัดท าป้ายนิเทศให้
ผู้เรียนคนอื่นได้อ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับหลักสูตร
และบริบทของสถานศึกษา บันทึกผลหลังสอนทุกครั้งและน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริมเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
  2) ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน ประชุมครู ก าหนดแนวปฏิบัติทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม ปรับกระบวนการวัดประเมินผลข้อสอบที่ใช้อยู่และการวิจัยของครูโดยเน้น
วิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคนิคการสอนเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการน าผลการ
ปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาในการด าเนินงานปีต่อไป เร่งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ได้
คุณภาพต่ ากว่าระดับดี รวมถึงโครงการกิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) ผู้บริหารควรน าผลจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินแบบทดสอบครู การนิเทศการ
สอนครูมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ครูแต่ละคนยังปฏิบัติได้ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะข้อสอบควรจัดอบรมครูเรื่องการจัดท า
ข้อสอบเชิงวิเคราะห์และฝึกอบรมครูเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อการพัฒนาแบบทดสอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 2) ครูทุกคนควรให้ความส าคัญในเรื่องการประเมินและการน าผลประเมินมาพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียนแต่ละคนโดยเน้นเรื่องการพัฒนาในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนในแต่ละหน่วย มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
เกณฑ์ในการประเมิน มีการน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครู
ควรมีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าข้อสอบสามารถวัดได้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะที่
ต้องการหรือไม่ ครอบคลุมตัวชี้วัดหลักสูตรและมีการพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพมากข้ึน 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 1) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ใกล้เคียงหรือจากโรงเรียนอ่ืนๆที่ป ระสบ
ความส าเร็จในการท าระบบประกันคุณภาพภายใน 
 2) ผู้บริหารควรก ากับ ติดตามให้ครูได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ความส าเร็จครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ และให้มีรายละเอียดของโครงการอย่าง
เพียงพอ โครงการในแต่ละปีครบถ้วนรวมให้เป็นเล่มเดียวกันเพ่ือสะดวกในการน าไปใช้ให้มีการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานตามแผนเพื่อเปรียบเทียบผลความส าเร็จและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง รวมทั้งจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองทุกป ี
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  ไม่มี 
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15. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 14.1 การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น 4 ฝ่าย  โดยแบ่งเป็นฝ่ายบริหารงาน
บุคคล  ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายงานบริหารวิชาการ  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร
แบบธรรมาภิบาล 10 ประการคือ  
   1. หลักประสิทธิผล มุ่งให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลตามแผนการศึกษาและแผนพัฒนา 
ประจ าปีของโรงเรียน สนองนโยบายของรัฐ หน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการของชุมชน ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(และอธิบายการน ามาใช้ในบริบทของสถานศึกษา) 
   2. หลักประสิทธิภาพ มุ่งให้การบริหารจัดการเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่ายและ
เวลา ตามภารกิจของโรงเรียน 
   3. หลักการตอบสนอง มุ่งการให้บริการได้รวดเร็ว มั่นคงไว้วางใจต่อผู้รับบริการ 
   4.หลักความรับผิดชอบ มุ่งให้บุคลากรมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อส่วนรวม และต่อ
สาธารณะ มีส านึกท่ีดี 
   5. หลักความโปร่งใส มุ่งกระบวนการที่ตรงไปตรงมา เปิดเผยได้ ชี้แจงได้ ตรวจสอบได้ ในการ
บริหารงานทุกด้าน 
   6. หลักการมีส่วนร่วม มุ่งความเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาทุกด้านท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป  
   7. หลักการกระจายอ านาจ มุ่งการกระจายอ านาจและบริหารงาน 4 ด้าน ให้กับบุคลากรได้
ร่วมกันท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด  ส่งผลสู่คุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ 
   8. หลักนิติธรรม มุ่งปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้อย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
   9. หลักความเสมอภาค มุ่งเน้นการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งบุคลากรใน
โรงเรียนและผู้รับบริการทุกคน 
   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มุ่งให้มีการรายงานการปรึกษาหารือ หาแนวทางจากทุกฝ่าย เพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
  13.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์  
             นักเรียนมีคุณธรรม มีสติปัญญา มีความสุข ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสืบสานความ
เป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ 

 ๑. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
 ๒. จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชนมีส่วนร่วม  

๓. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๔. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ให้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๕. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. นักเรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 ๒. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๔. โรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ การบริหารการจัดการศึกษา  
 
กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาคุณธรรม น าความรู้ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้และบริหาร 
 ๒. สร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการท างานเป็นหมู่คณะของบุคลากรและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 ๖. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนอง 
พังตรุ 
 
ค าขวัญ   มีความรู้ คู่คุณธรรม 
ปรัชญาของโรงเรียน  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประสบการณ์เบื้องต้น เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน พังตรุสร้างงาน เส้นสานงานสวย 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนมีความเป็นไทย  ยิ้มใสไหว้สวย 
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16. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

1. คุณภาพระดับ “ยอดเยี่ยม" 
วิธีการด าเนินการ  
โรงเรียนวัดหนองพังตรุมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน 

ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มี
การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครัง้  จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก 
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยง
จากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพังตรุ ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทใน
การรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันชาติ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มี
ความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้
นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีกา รจัด
กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหา
ค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็ก
อ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบาย
สี การตัด ฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์สร้างงานจากเศษวัสดุ ปั้นดินน้ ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอก
สถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
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ดังต่อไปนี้ 
 พัฒนาการด้านร่างกาย โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  

ได้แก่ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
- โครงการอาหารกลางวันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบยั่งยืน 
- กิจกรรมนมโรงเรียน 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
พัฒนาการด้านอารมณ์- จิตใจ โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน 

อารมณ์-จิตใจ  ได้แก่ 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
- กิจกรรม 6 หลักกิจกรรม 
- โครงการวิถีพุทธ 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
พัฒนาการด้านสังคม โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน 

สังคม ได้แก่ 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 
- โครงการสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการวิถีพุทธ 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ยุวเสถียรคุณ) 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 

  พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา ได้แก่ 

- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 
- กิจกรรม 6 หลักกิจกรรม 
- โครงการห้องสมุดชีวิต 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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ผลการด าเนินการ  
พัฒนาการด้านร่างกาย โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในห้องเรียน กิจกรรมกลางแจ้งโดยให้เด็กได้ปีนป่าย มุดลอด และเล่นน้ าเล่นทราย  
ที่มีเครื่องเล่นที่ให้เด็กได้วิ่งซิกแซก เดินไต่ไม้กระดาน เดินบนวงล้อต่างระดับ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางและเล่น
การละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยให้เด็กได้วาดภาพ การใช้กรรไกรตัด
กระดาษ การขย ากระดาษ การฉีกปะภาพ การปั้นดินน้ ามันเพ่ือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก จากกิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง คล่องแคล่ว 
สามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน ดูแลรักษาสุขอนามัยของส่วนตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัย บอกวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด สิ่งแวดล้อมและจาก
บุคคลที่แปลกหน้าได้  เด็กได้เข้ารับการแข่งขันกีฬากลุ่ม เครือข่ายพังตรุ ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนน
รวม กีฬาและกรีฑารวมระดับ ปฐมวัย ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับ คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน 
อารมณ์ – จิตใจ คือ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้เด็กได้เลือกตัวแทนนักเรียน ลักษณะคล้าย
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญ  ในโรงเรียน โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา กิจกรรมการท างานตามเขตบริการ กิจกรรมศิลปะสร้างสร รค์ ซึ่งการจัด
โครงการและกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอารมณ์– จิตใจที่ดี ร่าเริงแจ่มใส สามารถ
สามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับและ
พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีเมตตา กรุณา และมีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อ่ืน ชื่นชมและ
มีความสุขกับการท าศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมการเคลื่อนไหว ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ อยู่ใน
ระดับ คุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 

พัฒนาการด้านสังคม โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม คือ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทของผู้น า การแสดงตนเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
ยอมรับในผู้อ่ืน โครงการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง กิจกรรมให้เด็ก ท างานตามเขตบริการ โดยเด็ก
ได้มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เด็กสามารถเล่น  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง โครงการส่งเสริม
คุณธรรม ส่งผลให้เด็กมีวินัย ในตนเอง โครงการวันส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทตาม รู้จักวัฒนธรรมไทยและรัก
ความเป็นไทย ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม อยู่ในระดับ คุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 

พัฒนาการด้านสติปัญญา  โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา คือโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัยโดยมีการจัดกิจกรรมอุ้มลูกนั่ง
ตักสื่อรักด้วยนิทาน เป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โครงการห้องสมุดมีชีวิต  ส่งผล
ให้เด็กปฐมวัยสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ  สามารถตั้ง ค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ สามารถอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความคิดรวบยอด สามารถคิด
เชิงเหตุผล ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ ด้านงานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ และสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีพื้นฐานส าหรับ
เด็กปฐมวัยในการแสวงหาความรู้ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก  ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ใน



59 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

ระดับคุณภาพ  “ยอดเยี่ยม” 
 

          ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   ร้อยละ 

97.50 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 92.50   สังเกตได้จาก

การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ 90.00 
 สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ90.00 
 

2. จุดเด่น  
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล

สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี มีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ในล าดับต่อไป 

 
3. จุดที่ควรพัฒนา  

     ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการท ากิจกรรม การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี 
เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย การปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอ
โทษ การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
จากการที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับปฐมวัย ปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ภาพรวมจะ พบว่า เด็กระดับปฐมวัยเด็กบางคนยังขาดทักษะในการแก้ปัญหา ผู้ปกครองบางคนยังไม่เข้าใจการจัด
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม ซึ่งคุณครูได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ จึงได้เลือก
นวัตกรรมการสอนแบบโครงการมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การ 
สนับสนุนจึงได้ขยายผลการสอนเป็นโครงการทั้งสายชั้นปฐมวัย โดยก าหนดจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 โครงการ ซึ่งการสอนแบบโครงการเป็นการสอนแบบลุ่มลึก เด็กเรียนรู้จากเรื่องที่สนใจ 
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า รู้จักการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย  ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในวัยนี้ โดยไม่เร่งเรียน เขียนอ่าน ตาม  หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 2560 การใช้การสอนแบบโครงการ เด็กได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้ปกครองพึงพอใจมีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กได้ดีขึ้น เด็กได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เป็นอย่างดี  
จึงได้มีนวัตกรรมโครงการการสอนแบบโครงการ ทุกระดับชั้นปฐมวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. คุณภาพระดับ “ดีเลิศ” 

วิธีการด าเนินการ  
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนองพังตรุได้มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธ 

กิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มี
การประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
     โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซ่ึงเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  
ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมมุหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  
เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  
ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้
จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยี
ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินการ 
จากการจัดท าโครงการเพื ่อส ่งเสร ิมการพ ัฒนาสถานศ ึกษาในด ้านการบร ิหารจัดการ และการม ี

ส่วนร่วมของท ุกฝ่าย ส่งผลให้สถานศ ึกษาได้ร ับการยอมร ับและยกย่องจากหน่วยงานของ ภาครัฐและผู้ปกครอง 
สถานศ ึกษาม ีหลักสูตรสถานศ ึกษาที ่ยืดหยุ่นสอดคล้องก ับหลักสูตรการศ ึกษา ปฐมวัย พ ุทธศักราช 2560 จัด
ประสบการณ ์ที่มุง่เตรียมความพร้อมส่งผลให ้เด ็กปฐมว ัยม ีพ ัฒนาการทั ้ง 4 ด้านที่เหมาะสมตามวัย มีการตรวจสอบ
และรายงานการใช้หล ักส ูตร ม ีคร ูเพ ียงพอก ับชั ้นเร ียน คร ูม ีความเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ครูจบ
การศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมด้านการศึกษาปฐมวัย ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือ
ร่วมปรึกษา ปรับปรุงพฒันาผู้เรียน ครู ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพที ่ตรงก ับสาขาว ิชา เพ ื ่อน ามาพ ัฒนาเด ็กปฐมว ัย 
โรงเร ียนม ีห ้องคอมพ ิวเตอร์ เพ ื่อให้ได้เรียนรู้คอมพ ิวเตอร์เบื้องต ้นสำหร ับเด ็กปฐมว ัย อ ีกทั ้งเด ็กได ้เร ียนรู ้จากสื ่อ 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช ่น ของเล่น หนังสือนิทาน ส ื ่อเทคโนโลยีเพ ื่อการสืบเสาะหาความรู้ คร ูได ้ใช ้สื ่อ 
เทคโนโลยีประกอบการจัดประสบการณ์ที่เพียงพอ โดยสถานศึกษาจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใน ห ้องเร ียน 
ห ้องละ 1 เครื ่องเพ ื ่อสน ับสน ุนในการจ ัดประสบการณ ์การเร ียนรู ้ให ้แก ่เด ็กปฐมว ัย และบุคคลากรใน
สถานศ ึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมแสดงความค ิดเห ็น มีบทบาทในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  -  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
 
2. จุดเด่น 

     โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรเอกชน ส่งผลให้
สถานศ ึกษามีค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษา บูรณาการการปฏ ิบ ัต ิงานเก ิดผลสำเร ็จต ่อผู ้เร ียน สถานศึกษา และ
บุคลากรในสถานศ ึกษา 

 
3.  จุดทีค่วรพ ัฒนา 

               โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้กว้างขวางมากข้ึน ให้มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างทันสมัย และทันท่วงที เพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
4.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ  
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้กว้างขวางขึ้น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เช่น ชุมชน  

ศิษย์เก่า องค์กรเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
1. คุณภาพระดับ “ยอดเยี่ยม” 

วิธีการด าเนินการ  
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   

อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  
ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้ง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึก
ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   
เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อ
แต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
  ห้องเรียนมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด ปลอดภัย  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนเหมาะสมกับวัยผู้เรียน  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และ
การจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ การ
สัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไป
พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถงึ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์
ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินการ  
จากการด าเนินงานด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมี 

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย 
เด็กมีความสนใจ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กระตือรือร้น กล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าท าสามารถน าเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วย กระบวนการพัฒนาคุณธรรม และเด็กมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
- มุมประสบการณ์ 

  - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
  - รายงานผลการประเมินตนเอง 
  - บรรยากาศห้องเรียน มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
  - การจัดกิจกรรมในกิจวัตรประจ าวัน 
   - โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และส่วนราชการในชุมชน 

- โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
2. จุดเด่น 

  โรงเร ียนจ ัดก ิจกรรมให ้เด ็กได ้ร ับประสบการณ ์การเร ียนรู ้ด ้วยการลงม ือปฏ ิบ ัต ิด ้วยตนเอง โดย
จ ัดสภาพแวดล ้อมให ้เอ้ือต ่อการเร ียนรู ้โดยจ ัดแห ่งเร ียนรู ้ในโรงเร ียนอย ่างหลากหลาย ตามแนวทางการปฏิบัต ิ
ของปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง เช ่น สวนสม ุนไพร โรงเพาะเห็ด  แปลงเกษตร ห ้องคอมพ ิวเตอร ์ ห ้องสม ุด เป ็น
ต ้น ทำให ้เด ็กได ้เร ียนร ู้ทั ้งในและนอกห ้องเร ียน  และโรงเร ียนได ้จ ัดโครงการศ ึกษาแหล ่ง เร ียนรู ้นอกสถานศึกษา 
เช่น สถานที่ส าคัญในหมู่บ้านหนองพังตรุ สถานที่ส าคัญในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้  มี
ความคิดรวบยอด เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะ
สามกับวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

   3. จุดที่ควรพัฒนา 
    จัดประสบการณ์ให้ทั่วถึงเด็กทุกคนอย่างต่อเนื่อง และให้ตรงกับความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถของเด็ก อย่างเต็มศักยภาพ 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ   
 ส่งเสริมให้คณะครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือน าความรู้มาบูรณาการใน 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น 
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16.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพระดับ ดี 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 วิธีการด าเนินการ  
 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การ ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการ สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น
โรงเรียน วัดหนองพังตรุ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน  2 ด้าน ได้แก่  1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมี ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตร สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ส าหรับด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความ แตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนวัดหนองพังตรุ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและ
เน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มี  
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มี
แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตาม 
สภาพจริง ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร การ จัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้น  ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและมีจิต
สาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด ส่งเสริม การออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ 
เช่น การท าขนม การแปรรูปอาหาร การปลูกพืชผักสวนครัว การเป็นช่างตัดผม เป็นต้น โรงเรียนวัดหนองพังตรุ มี
ผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียน สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง 
สามารถวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็วผู้เรียนรู้และ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออก ก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกา
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ของกลุ่ม ของ สถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและ ระหว่างวัย 

 ผลการด าเนินการ 
 จากผลการด าเนินงานใน 1 ปีการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน  2 ด้าน ได้แก่  1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนได้จัดกระบวนเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของโรงเรียนสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 ผลการ
ทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี 2 กลุ่มสาระที่ได้คะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2 
กลุ่มสาระ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทุกคน 
เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ความภูมิใจในการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัด
หนองพังตรุ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 88.32 นอกจากนี้ นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งแยะแยะว่าสิ่งไหนดี ไม่ดี รู้เท่าทันสื่อ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการ
ออกก าลังกาย ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีทักษะกีฬาที่สูงขึ้น  
 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
- ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

- ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

- ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 

- แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563  
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 25623 
- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563  
- แบบส ารวจภาวะโภชนาการของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563  
- แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563   
- ผลการบันทึกความดี       

- ผลการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

- บันทึกการสอนซ่อมเสริม 

- รายงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต/โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน/โครงการ
โรงเรียนสีขาว/โครงการโรงเรียนสุจริต/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/โครงการ
เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน/โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ   
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 2. จุดเด่น  
 ผลการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เด่น คือนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีทางโรงเรียนก าหนด รวมทั้ง นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามวิถีทางชาวพุทธ เช่น 
การมีน้ าใจต่อผู้อื่น  เสียสละ  อดทน มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์  เคารพกฎหมายและ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 
 3. จุดที่ควรพัฒนา 
 นักเรียนบางกลุ่มมีคุณลักษณะที่ต้องได้รับการพัฒนา โดยมีสภาพปัญหาคือ ขาดเรียน  มาโรงเรียน
สาย  ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ นักเรียนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง 
ไม่มีคนคอยดูแล   พ่อแม่ไปท างานรับจ้างแต่เช้า คิดว่าลูกไปโรงเรียนตามปกติ  อีกท้ังผู้ปกครองตามใจนักเรียน
มากเกินไป ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน 
 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ   
    การแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน โดยครูประจ าชั้น/ ประจ าวิชาท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนเป็นรายกรณี โดยสร้างสื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
คุณภาพระดับ  ดีเลิศ      

 วิธีการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงานตามนโยบาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  

 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมด้าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยครูประจ าชั้น  ท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยจัดกิจกรรม ส่งเสริมการมีคุณลักษณะ ค่านิยม การเคารพกฎหมายและ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีโดยทางโรงเรียนมีโครงการวิถีพุทธและโครงการโรงเรียน สพฐ.ตามแนวทาง
มูลนิธิยุสถิรคุณ การเข้าค่ายคุณธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  ค่านิยม   ที่ดีให้กับ
นักเรียน  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งบูรณาการในวิถีชีวิต โดยใช้คู่มือนักเรียนประกอบการวัดและประเมินผล
นักเรียน ซึ่งเป็น ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเคารพกฎหมายและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ตามกิจกรรมต่างๆที่
โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆได้จัดตลอดปี อย่างเช่น กิจกรรมประจ าวันของนักเรียนซึ่งมีการท างานตามกิจกรรม
เขตรักษาความสะอาด พัฒนาเพื่อปลูกฝังค่านิยม และการเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย การ
เคารพธงชาติ  การสวดมนต์ไหว้พระ  การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  การแสดงคารวธรรม  การนั่งสมาธิ  การ
ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ ๆ ต่าง ๆ ของชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
  
 ผลการด าเนินการ  

 จากผลการด าเนินการ นักเรียนได้รับการประเมินได้ ร้อยละ  88.32 อยู่ในระดับคุณภาพ      
ดีเลิศ 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 

- แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563  
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 25623 
- แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563  
- แบบส ารวจภาวะโภชนาการของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563  
- แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน (ป.๑ – ม.3) ปีการศึกษา 2563   
- ผลการบันทึกความดี       

- ผลการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

- บันทึกการสอนซ่อมเสริม 

- รายงานโครงการห้องสมุดมีชีวิต/โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน/โครงการ
โรงเรียนสีขาว/โครงการโรงเรียนสุจริต/โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/โครงการ
เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้/โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน/โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันส าคัญ /โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี/บ าเพ็ญประโยชน์/โครงการวิถี
พุทธ 
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 2. จุดเด่น  
 ผลการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่เด่น คือนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีทางโรงเรียนก าหนด รวมทั้ง นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามวิถีทางชาวพุทธ เช่น 
การมีน้ าใจต่อผู้อื่น  เสียสละ  อดทน มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์  เคารพกฎหมายและ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 
 3. จุดที่ควรพัฒนา 
 นักเรียนบางกลุ่มมีคุณลักษณะที่ต้องได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 3.02 โดยมีสภาพปัญหาคือ 
ขาดเรียน  มาโรงเรียนสาย  ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
นักเรียนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง ไม่มีคนคอยดูแล   พ่อแม่ไปท างานรับจ้างแต่เช้า คิดว่าลูกไปโรงเรียนตามปกติ  อีก
ทั้งผู้ปกครองตามใจนักเรียนมากเกินไป ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน 
 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ   
 การแก้ปัญหาพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน โดยครูประจ าชั้น/ ประจ าวิชาท าการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นประจ า อาจท าวิจัยเชิงส ารวจก็ได้ 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 1. ระดับคุณภาพ “ ดีเลิศ” 
 วิธการด าเนินการ  
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัด
หนองพังตรุ การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน มา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการ ของครูและสถานศึกษา จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 
 ผลการด าเนินการ  
 จากภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และ พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการ
บริหาร จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนใน การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความ ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3) บันทึกการนิเทศ 
4) รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปี2563 
5) ค าสั่งปฎิบัติงาน 
6) บันทึกการประชุมครู/คณะกรรมการสถานศึกษา 
7) จดหมายข่าว/facebook รร.วัดหนองพังตรุ 
8) รายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
9) รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/โครงการนิเทศภายใน/โครงการ 
10) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและส่วนราชการในชุมชน/โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อต่างๆ/โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา/โครงการพัฒนาบุคลากร/โครงการบริหาร
จัดการงบประมาณ/โครงการพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ 
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 2. จุดเด่น  
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของ ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้ เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 3. จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ให้ชัดเจน และด าเนินการนิเทศตามแผนที่วางไว้ 
  

4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ   
 ควรใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีองค์ประกอบ 4 หลักคือ หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เมื่อโรงเรียนบริหารงานตามหลักการดังกล่าวส าเร็จ สามารถ
เขียนรายงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบเพื่อใช้ในการยกคุณภาพของงาน 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1. ระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” 
  วิธีการด าเนินการ  
      โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและ
คงทน ตาม มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน า ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง ครูใช้สื่อ และ แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน 
ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่
ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ละ 1 
เรื่อง 
 
 ผลการด าเนินการ  
 จากภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัด และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกโดยครู มีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
 1) แผนการจัดการเรียนรู้  
 2) แบบบันทึกการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสมุด 
 3) กิจกรรม PLC  
 4) วิจัยในชั้นเรียน  
 5) แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
 6) ผลงาน/แฟเมสะสมผลงานนักเรียน 
 7) โครงการนิเทศการสอน 
 8) โครงการร้านค้าโรงเรียน  
 9) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 10) โครงการพัฒนาบุคลากร  
 11) โครงการธนาคารขยะ 
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 2. จุดเด่น  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ 

กระบวนการ คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 3. จุดที่ควรพัฒนา  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล 
 ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา ตนเองควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา ตนเอง 
 
  4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 ระดับ  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและภูมิใจในบ้าน 
เกิดของตนเอง สามารถน าไปสู่การวิจัยเชิงพัฒนาได้ โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา  

 ระดับการศึกษาปฐมวัย   จุดเด่น/จุดควรพัฒนา  
*จุดเด่น *จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม

เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้
ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ใน
ล าดับต่อไป 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
     ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่
เกิดจากการท ากิจกรรม การพัฒนา ปลูกฝังใน
เรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม 
และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้
เป็นนิสัย การปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย  การ
ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ การใช้ค าพูดขอบคุณ 
ขอโทษ การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชมรม
เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์กรเอกชน ส่งผลให้สถานศ ึกษามคี ุณภาพตามมาตรฐาน
การศ ึกษา บูรณาการการปฏ ิบ ัต ิงานเก ิดผลสำเร ็จต ่อผู ้เร ียน 
สถานศกึษา และบคุลากรในสถานศ ึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
     โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนให้กว้างขวางมากขึ้น ให้มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างทันสมัย และ
ทันท่วงที เพื่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 3 การัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      โรงเร ียนจ ัดก ิจกรรมให ้เด ็กได ้ร ับประสบการณ ์การ
เร ียนร ู้ด ้วยการลงม ือปฏ ิบ ัต ิด ้วยตนเอง โดยจ ัด
สภาพแวดล ้อมให ้เอ้ือต ่อการเร ียนร ู้โดยจ ัดแห ่งเร ียนร ู้ใน
โรงเร ียนอย ่างหลากหลาย ตามแนวทางการปฏิบัต ิของ
ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง เช ่น สวนสม ุนไพร โรงเพาะ
เห็ด  แปลงเกษตร ห ้องคอมพ ิวเตอร ์ ห ้องสม ุด เป ็นต ้น ทำให ้
เด ็กได ้เร ียนร ู้ทั ้งในและนอกห ้องเร ียน  และโรงเร ียนได ้จ ัด
โครงการศ ึกษาแหล ่ง เร ียนร ู้นอกสถานศึกษา เช่น สถานที่
ส าคัญในหมู่บ้านหนองพังตรุ สถานที่ส าคัญในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด 
เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เรียนรู้อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสามกับวัย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

มาตรฐานที่ 3 การัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
    จัดประสบการณ์ให้ทั่วถึงเด็กทุกคนอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ตรงกับความต้องการของเด็กเป็น
รายบุคคล เพ่ือส่งเสริมความสามารถของเด็ก 
อย่างเต็มศักยภาพ 

 

ตารางที ่35 : สรุปผลและแนวทางการพัฒนา ระดับปฐมวัย  
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แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาการสอนแบบโครงการสอนแบบโครงการ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้กว้างขวางขึ้น การมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่าย เช่น ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมให้คณะครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ให้เพิ่มมากข้ึน เพ่ือน า

ความรู้มาบูรณาการใน การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 
*จุดเด่น *จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ ข้อมูล
ฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียน ให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ 
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด 
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด 
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี 
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    นักเรียนส่วนมากร้อยละ 88.32  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง ขาด
การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ 
ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน
ส่วน ใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของ นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
พัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนา ต่อไป จัดกิจกรรมด้าน
การอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ นักเรียนบางกลุ่มท่ียัง
ไม่พัฒนา เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ พัฒนา
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – 
ป.๖ ยังต้องเร่งพัฒนา ด้านการน าเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง สมเหตุสมผล และต้อง
พัฒนาทักษะการแกป้ัญหาตาม สถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความ เป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ ลอกเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ยังต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมทั้ง
ในด้านทักษะวิชาการและทักษะงานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    จากการจัดกิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนจะสังเกตได้ว่านักเรียนบางคนยังขาดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์บางข้อ เช่น มีวินัยและใฝ่เรียนเรียนรู้ 
ต้องมุ่งเน้นและพัฒนาต่อไป 
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*จุดเด่น *จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามบทบาท 
       2. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่
ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของ ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคม พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้ เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ควรมีการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  
2) ควรเน้นการบริหารงานวิชาการ 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย 
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
         ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC 
ทางวิชาชีพ  มาพัฒนาตน พัฒนางานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้     
 2) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 -
ป.3 ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม        
4) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.4-6 
ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5) ครคูวรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
6) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
7) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ตารางที ่36 : สรุปผลและแนวทางการพัฒนา ระดับขั้นพื้นฐาน 
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แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 

แผนปฏิบัติการที่  2 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล  

แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการ
ท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 แผนปฏิบัติการที่  4 พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเอง และ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

แผนปฏิบัติการที่  5 พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
พ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ  

แผนปฏิบัติการที่ 6 พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการเจตคติ ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  

แผนปฏิบัติการที่  7 พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็น ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 แผนปฏิบัติการที่ 8 พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมใน แต่ละช่วงวัย 
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ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย  ในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน  
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดหนอง
พังตรุ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี การจัดท ารายงานประ
จาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25623 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาการคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

(นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๖3 
..................................... 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

                การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน  
๓ มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์  
3) มีผลงานหรือชิ้นงานจากการทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย  

หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้  
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
๒) มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
๓) อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
๔) มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษามีและทุก  

กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
.................................................................. 

โดยที่มีการประกาศใช้ กฎ กระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ .ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นโยบาย  การปฏิรูป
การศึกษาที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ  การศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จึงจัดท ามาตรฐาน  การศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน  และเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและ ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 

(นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 

 

ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

 
มาตรฐานการศึกษา  

 
ค่าเป้าหมาย(ระดับคุณภาพ)  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็ก 
จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

1) เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยเด็กมีสุขนิสัยที่ดี 
1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
      ประเมินของสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ 

สถานศึกษา 
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ

ประเมินของสถานศึกษา 
2) เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน สัมพันธ์กัน  
      2.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  

อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
        2.2 นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
              ประเมินของสถานศึกษา 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1)  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
     
 
 
 
2) 
 
 
3)      

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
      ประเมินของสถานศึกษา 
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมิน     
       ของสถานศึกษา 
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 สนใจและมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการ 
     เคลื่อนไหว อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การ 
ประเมินของสถานศึกษา 
3.1 นักเรียนร้อยละ 8๐ ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
3.2 นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือ แบ่งปัน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3 นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ 
     สถานศึกษา 
3.4 นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
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1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น สมาชิกที่ดีของสังคม  
1) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- นักเรียนร้อยละ 80 ช่วยเหลอืตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตาม 
                    เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

- นักเรียนร้อยละ 80 มีวินัยในตนอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
- นักเรียนร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ 

สถานศึกษา 
2) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย  

- นักเรียนร้อยละ ๗๙ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

- นักเรียนร้อยละ 8๐ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

3) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี 
                  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

  -    นักเรียนร้อยละ 8๐ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมิน    
    ของสถานศึกษา  

        -     นักเรียนร้อยละ 8๐ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
            ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
1)  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
  - นักเรียนร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์   

       การประเมินของสถานศึกษา  
  - นักเรียนร้อยละ 80 อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การ 

      ประเมินของ สถานศึกษา  
2)  นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การ

ประเมินของสถานศึกษา  
- นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการคิดรวบยอด อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมิน

ของสถานศึกษา  
-  นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน

ของสถานศึกษา  
-  นักเรียนร้อยละ 79 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์

การประเมินของสถานศึกษา  
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3) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
-  - นักเรียนร้อยละ 8๐ เล่น/ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ 

ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
  - นักเรียนร้อยละ 80  แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ 

ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
4) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย  
  - นักเรียนร้อยละ 8๐ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมิน

ของสถานศึกษา  
- นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์

การประเมินของสถานศึกษา  
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
2.1 มีหลักสตูรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

1)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

2)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ 
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

3)  สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง ของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ  
ท้องถิ่น อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
     1)   สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษา ปฐมวัย  

       หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
      2)   จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์สถานศึกษาส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรูความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้  

1)  การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

2)  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา  

3)  ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน พัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

4)  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
  1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
2) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ตามเกณฑ์

การประเมินของสถานศึกษา 
3) มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก ธรรมชาติ สื่อสาร

หรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 

 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการ 
1) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และ อุปกรณ์ เพ่ือ  

  สนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของ 

  สถานศึกษา  

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
1)  สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
2)  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและ

ด าเนินการตามแผน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3)  สถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท า

รายงานประจ าปี อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
4)  สถานศึกษาน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับ ดีเลิศ ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

4) สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ  (ดีเลิศ ระดับ 4) 

 
3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
      1)  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

   2) ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 

3)  ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม  
   และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
1)  ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การ 

           ประเมินของสถานศึกษา  
2)  ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ   
     ตอบสนอง ตอวิธีการเรียนรูของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก แหล่งเรียนรู้ที ่
     หลากหลาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3)  ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรูด้วยตนเอง อยู่ในระดับ  

           ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
1) ครูจัดหองเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมิน 

ของสถานศึกษา  
2) จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตาม

เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
3) เด็กมีสวนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นตน อยู่ใน 

ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
4) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของ เด็ก เช่น  

กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้ กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด และหาค าตอบ เป็น
ต้น อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

 
 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่  
หลากหลาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  

2) วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวของมีส่วนร่วม ครูน าผลการ 
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณท่ี มีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
 เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

 
มาตรฐานการศึกษา  

 
ค่าเป้าหมาย(ระดับคุณภาพ)  

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

 

ดี 
(ระดับ 3) 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นการพิจารณาด้านคุณภาพของผู้เรียน จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพดเีลิศ
(ระดับ 4)  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณา 

     1)   มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
           1.1  นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับด ีตาม 
                  เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
           1.2  นักเรียนร้อยละ  65 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ 
                  สื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศ  

1.3  นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดเีลิศ ตามเกณฑ์การ 
                 ประเมินของสถานศึกษา  

1.4   นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดค านวณ ในระดับดเีลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของ 
  สถานศึกษา  

 

3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา  

          2.1) นักเรียนนักเรียนร้อยละ 60 ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ 
                 เขียน อยู่ในระดับดีเลิศ  
          2.2) นักเรียนร้อยละ 60 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการคิด อยู่ใน 
                 ระดับดเีลิศ  
          2.๓) นักเรียนร้อยละ 60 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 
                 ตามเกณฑ์อยู่ในระดับดีเลิศ  

 

    3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
         3.1)  นักเรียนร้อยละ 65 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
                 การประเมินของสถานศึกษา  
         3.2)  นักเรียนนักเรียนร้อยละ 65 มีผลงานจากการท าโครงงาน/ส่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย 
                 หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ นวัตกรรม ในระดับดี 
         3.3)  นักเรียนร้อยละ 65 สามารถสร้างนวัตกรรม น านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ นวัตกรรม ใน
ระดับดี  

 

   4) นักเรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
       4.1)  นักเรียนนักเรียนร้อยละ 65 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใช้ 
                เทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ในระดับดี  
       4.2)   นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ 
                เทคโนโลย ีในระดับดี  

 

๒)
) 
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ประเด็นการพิจารณา 

     5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          5.1) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.2) นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.3) นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.4) นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
                 ระดบั 3 ขึ้นไป  
          5.5) นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.6) นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป  
          5.7) นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3  
                 ขึ้น ไป  
          5.8) นักเรียนร้อยละ 55 มีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3 ขึน้ไป  

 

      6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีงานอาชีพ  
          6.1) นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อยู่ใน 
                 ระดับดเีลิศขึ้นไป  
          6.2) นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีอยู่ในระดับดี 
                 เลิศขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
          6.3) นักเรียนร้อยละ 70 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป ตามเกณฑ์ 
                 การประเมินของสถานศึกษา  

 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา 
     ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
         1.1) นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป  
         1.2) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป  

 

     ๒) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
         2.1) นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ประเพณีของท้องถิ่นอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี  
         2.2) นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักสถาบันหลักของชาติ และความภูมิใจ 
                ในประเพณี วัฒนธรรมและความความเป็นไทยในระดับยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินของ 
                สถานศึกษา  

 

     ๓) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
         3.1) นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและยอมรับ   
                ความคิดเห็นที่แตกต่างในระดับดีเลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
         3.2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   
                และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ในระดับดเีลิศ ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
ประเด็นการพิจารณา 

   ๒.๑. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
          2.1.1) สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศและพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนและได้รับความ 
                    เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้  

 

   ๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
          2.2.1) สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารที่เป็นระบบครอบคลุมด้านคุณภาพผู้เรียน บุคลากรและ 
                    การบริหารจัดการ  
          2.2.2) สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
          2.2.3) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร 
                    และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
          2.2.4) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ 
                   นักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ  
          2.2.5) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  

 

    ๒.๓ โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
          ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
          2.3.1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
                    สามารถตรวจสอบได้  
          2.3.2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
          2.3.3) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

 

     ๒.๔ โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
           2.4.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  
                    เฉลี่ย 20 ชั่วโมง/ปี  
          2.4.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชน  
                   แห่งการเรียนรู้  
          2.4.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพและน ามาใช้ในการ 
                    พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

      4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
          4.1) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
                 มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในระดับดีเลิศ  
         4.2) นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมาพลศึกษาหรือส านักงาน 
                กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ ในระดับดีเลิศ  
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ประเด็นการพิจารณา 

๒.๕ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.5.1)  ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพทางกายภาพในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ  
2.5.2)  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ  

 

๒.๖ โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
2.6.1)  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ  

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประเด็นการพิจารณาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จ านวน 5 ประเด็น การพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

ประเด็นการพิจารณา 

    ๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
          3.1.1) ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีรูปแบบ 
                    เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สร้างองค์ 
                    ความรู ้น าเสนอผลงาน และสามารถสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง  

 

    ๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
         3.2.1) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่ 
                   หลากหลายที่หลากหลาย  

 

   ๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
         3.3.1) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กท่ีจะเรียนรู้ สามารถ 
                  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 

   ๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
         3.4.1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ 
                   และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 
                   ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

 

   ๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
         3.5.1) ครูร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ 
                   พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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ค าสั่งโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
ที่  ๗๕/๒๕๖๓ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

…………………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น ส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

โรงเรียนวัดหนองพังตรุ จะด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนั้น 
1. คณะกรรมการอ านวยการและนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๑. นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นายนิสิทธิ  คงประสงค์  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นางปภังกร  ทองเงิน   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕. นางสาวบุปผา หนุนภักด ี  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 6. นายชยพล  มากบุญมา           ต าแหน่ง ครู          กรรมการ 
 7. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ/เลขานุการ 

 8. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์   ต าแหน่ง ครู         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานกุาร 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  
๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1-3 

๑. นางสาวบุปผา  หนุนภักด ี   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางศิลามณี     นาคศรีพงค์  ครู    กรรมการ/เลขานุการ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 

 ๑. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางจีราภรณ์   ปานเรือง  คร ู   กรรมการ 
๓. นางเสาวนีย์  เศษศรี   คร ู   กรรมการ 

  ๔. นางสาวอัจฉรา  ยืนยง   คร ู   กรรมการ 
  ๕. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   คร ู   กรรมการ 
  ๖. นางสาวจิตรดา  พัฒน์ทอง  คร ู   กรรมการ 
  ๗. นายชพล  มากบุญมา   คร ู   กรรมการ 
  ๘. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๙. นายรวยฤทธิ  สามประทีป  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวกรรรณิการ์  สวนจันทร์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๑๑. นายวิเศษ  ชูศร ี   พนักงานราชการ  กรรมการ 

๑๒. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี  ครูช านาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 
มาตรฐานที่ ๒ 

  ๑. นางปภังกร  ทองเงิน   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายชพพล  มากบุญมา  คร ู   กรรมการ 

  ๓. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  คร ู   กรรมการ 
  3. นางสาวสมใจ  บุญเต็ม   ธุรการ   กรรมการ 
  4. นางเมธินี  ไชยเววา   คร ู    กรรมการ 
  ๕. นายวิเศษ  ชูศรี   พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๖. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรวยฤทธิ์   สามประทีป  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๓. นางจีราภรณ์   นาสา   คร ู   กรรมการ 
 ๔. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   คร ู   กรรมการ 
 ๕. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   ครูช านาญการ  กรรมการ 

๖. นางปภังกร   ทองเงิน   คร ู    กรรมการ 
๗. นางเสาวนีย์  เศษศรี   คร ู   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน จัดท าแฟ้มเอกสารหลักฐาน 
ร่องรอย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   คร ู   กรรมการ  
๓. นางเสาวนีย์  เศษศรี   คร ู   กรรมการ  
๔. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2563 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนต่อไป  

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอันจะส่งผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
      สั่ง ณ วันที่  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

                      (นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
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QR Code เฟสบุ๊ค โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
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คณะท างาน 
 
ทีป่รึกษา  
 ๑. นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นายนิสิทธิ  คงประสงค์  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นางปภังกร  ทองเงิน   ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕. นางสาวบุปผา หนุนภักด ี  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 6. นายชยพล  มากบุญมา           ต าแหน่ง ครู          กรรมการ 
 7. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ/เลขานุการ 

 8. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์   ต าแหน่ง ครู         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานกุาร 
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับปฐมวัย  
๑. นางสาวบุปผา  หนุนภักด ี  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
๒. นางศิลามณี     นาคศรีพงค์  ครู     กรรมการ/เลขานุการ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  ครู    ประธานกรรมการ 
๒. นางจีราภรณ์   ปานเรือง  ครู    กรรมการ 
๓. นางเสาวนีย์  เศษศรี   ครู    กรรมการ 

 ๔. นางสาวอัจฉรา  ยืนยง   ครู    กรรมการ 
 ๕. นางสาวตรีรัตน์  นะรา   ครู    กรรมการ 
 ๖. นางสาวจิตรดา  พัฒน์ทอง  ครู    กรรมการ 
 ๗. นายชพล  มากบุญมา   ครู    กรรมการ 
 ๘. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๙. นายรวยฤทธิ์  สามประทีป  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวกรรรณิการ์  สวนจันทร์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๑. นายวิเศษ  ชูศร ี   พนักงานราชการ   กรรมการ 

๑๒. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
13. นางปภังกร  ทองเงิน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
14. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 

คณะจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี (SAR)  
๑. นางสาวสุมิตรา  เชื้อปกรณ์  ครู    ประธานกรรมการ 
๒. นางคนึงนิตย์  พิทักคีรี   ครู     กรรมการ  
๓. นางเสาวนีย์  เศษศรี   ครู     กรรมการ  
๔. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 
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