
 
                  ๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป  

 
  ชื่อโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  ที่อยู่  หมู่ ๑๓  บ้านอ้อ  ต าบลบ้านยาง  อ าเภอล าทะเมนชัย                
จั งหวัดนครราชสีมา   สั งกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา   เขต ๗                       
โทรศัพท ์-    โทรสาร  -    เปิ ดสอนระดับชั้ น อนุ บาลปี ที่  ๒   ถึ ง ระดับชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  ๖                    
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายปรินทร์  ศรีษะเนตร  ต าแหน่ง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. สาขา  การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑    
ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๗ เดือน 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓  เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล 
๑ (วัดบ้านหนองอ้อ) โดยอาศัยศาลาวัดหนองอ้อเป็นสถานที่เรียน  โดยการน าของพระอธิการหงส์  สวากขาโต  
เจ้าอาวาสวัด  และผู้ใหญ่บ้านหนองอ้อ  ปัจจุบันมีเนื้อที่  ๑๐ ไร่  ๓๔๘ ตรว.  มีหมู่บ้านในเขตบริการ                       
๔ หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองเชือก  หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยผักหนาม  หมู่ที่ ๗  บ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ ๘  และบ้านอ้อ  
หมู่ที่ ๑๓  ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น                 
๑๑๒ คน  บุคลากรครู ๔ คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน  ครูธุรการโรงเรียน ๑ คน  และ
นักการภารโรง ๑ คน  มี นายปรินทร์  ศรีษะเนตร เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบท  มีประชากรประมาณ ๓๕,๐๐  คน  บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดบ้านอ้อ  หมู่บ้านอ้อ  หมู่ที ่๑๓  อาชีพหลักของชุมชนคือ  เกษตรกร  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีบุญข้าวจี่  
ประเพณีเลี้ยงผีตาปู่  ประเพณีการเล่นพื้นเมือง (นางด้ง) ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
 ๒.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับการศึกษา  ภาคบังคับ  อาชีพหลัก  คือ เกษตรกร   ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๓,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว ๔ คน 
 ๓.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอ้อ  หมู่ที่  ๑๓  ใกล้วัดบ้านอ้อ  ได้รับ                 
การส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน  ผู้น าชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 



 
                  ๒ 
 

 
๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อ่ืน รวมทั้งหมด 

ปีกำรศึกษำ๒๕๖๑ ๑ ๔ ๐ ๑ ๓ ๙ 

 

๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๔ ๔  - ๙ 

ร้อยละ ๑๑.๑๑ ๔๔.๔๔ ๔๔.๔๔   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำกว่ำปริญญำตรี
11%

ปริญญำตรี
45%

ปริญญำโท
44%

ปริญญำเอก
0%

จ ำนวนร้อยละ

ต ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก



 
                  ๓ 
 

๓)  สาขาวิชาที่จบการศกึษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ ๒๕ 
๒. ภาษาไทย   
๓. คณิตศาสตร์   
๔. วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๕ 
๕. ภาษาอังกฤษ   
๖. สังคมศึกษา ๑ ๒๕ 
๗. เคมี ๑ ๒๕ 
๘. หลักสูตรและการสอน ๒ ๒๕ 
๙. ปฐมวัย ๑ ๒๕ 
๑๐.สถิติประยุกต์ ๑ ๒๕ 

รวม ๘ ๒๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                  ๔ 
 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมลู ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)  

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๑๒ คน 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน 

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ 

ห้อง ชำย หญิง รวม 
อ.๒ ๑ ๓ ๒ ๕ ๕ 

 อ.๓  ๑ ๘ ๑๒ ๒๐ ๒๐ 
 รวม  ๒ ๑๑ ๑๔ ๒๕  
 ป.๑  ๑ ๑๒ ๗ ๑๙ ๑๙ 
 ป.๒  ๑ ๕ ๙ ๑๔ ๑๔ 
 ป.๓  ๑ ๗ ๔ ๑๑ ๑๑ 
 ป.๔  ๑ ๑๐ ๗ ๑๗ ๑๗ 
 ป.๕  ๑ ๙ ๖ ๑๕ ๑๕ 
 ป.๖  ๑ ๕ ๖ ๑๑ ๑๑ 
 รวม  ๖ ๔๘ ๓๙ ๘๗  
 ม.๑       
 ม.๒       

ม.3      
 รวม       
 รวมทั้งหมด  ๘ ๕๙ ๕๓ ๑๑๒  

 
 



 
                  ๕ 
 

๑.๔ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ ๓ ที่เข้ารับการประเมิน จ านวน ๒๐ คน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

พัฒนาการ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

ด้านอารมณ์และจิตใจ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

ด้านสติปัญญา ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

ด้านสังคม ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
 

๑๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐

๑๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐
๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ดี พอใช้ ปรับปรุง

ร้อยละของผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ ด้ำนสติปัญญำ ด้ำนสังคม



 
                  ๖ 

 

 

      ๑.๕ ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
       ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๑๕๖๑   
          (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  
 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.๑ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ 
ป.๒ ๑๒ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 
ป.๓ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

ป.๔ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

ป.๕ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 

ป.๖ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

รวม ๘๔ ๘๓ ๘๖ ๘๖ ๘๖ ๘๓ ๘๖ ๘๖ ๘๖ 
ร้อยละ ๙๗.๖๗ ๙๖.๕๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๕๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
                 ๒) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๙    ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๔   ๔ ๑๐ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๑   ๓ ๘ ๑๑ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๗   ๓ ๑๔ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๔   ๕ ๙ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๑   ๓ ๘ ๑๑ ๑๐๐ 

รวม ๘๖   ๑๘ ๖๘ ๘๖ ๑๐๐ 

 
 



 
                  ๗ 

 

 

๓) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๙    ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๔    ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๑   ๑ ๑๐ ๑๑ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๗   ๓ ๑๔ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๔    ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๑    ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

รวม ๘๖   ๔ ๘๒ ๘๖ ๑๐๐ 

 
๔) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

   ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

   ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

   ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

   ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

   ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

รวม    ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 
                  ๘ 
 

 

 ๕) ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

๑.๖ ผลการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   
๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   
 

ควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 

ระดับโรงเรียน ๗๒.๔๔ ๕๙.๖๘ ๖๖.๐๖ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๖๘.๑๑ ๗๑.๙๘ ๗๐.๐๔ 
ระดับประเทศ ๖๖.๑๓ ๗๑.๒๔ ๖๘.๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ RT   มีคะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.๑ ๑๙ ๑๙  ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๔ ๑๔  ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๑ ๑๑  ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๗ ๑๗  ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๔ ๑๔  ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๑ ๑๑  ๑๐๐ 

รวม ๘๖ ๘๖  ๑๐๐ 

๗๒.๔๔
๕๙.๖๘ ๖๖.๐๖๖๘.๑๑ ๗๑.๙๘ ๗๐.๐๔๖๖.๑๓ ๗๑.๒๔ ๖๘.๖๙

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที๑่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ



 
                  ๙ 
 

 

๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

  
๓) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 ๓.๑ เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ขั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑ และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 
สมรรถนะ 

  ปีกำรศึกษำ   ปีกำรศึกษำ   ร้อยละของผลต่ำง     
            

   

๒๕๖๐ 
  

๒๕๖๑ 
  

ระว่ำงปีกำรศึกษำ 
  

   

          
             

 กำรอ่ำนออกเสียง ๘๒.๖๔  ๗๒.๔๔   -๑๐.๒๐   
 กำรอ่ำนรู้เรื่อง ๖๓.๒๘  ๕๙.๖๘   -๓.๖๐   
 รวม ๒ สมรรถนะ   ๗๒.๙๖   ๖๖.๐๖   -๖.๙๐   
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๓.๑๕

๒๑.๐๕

๓๖.๘๔

๒๑.๐๕

๕๒.๖๓
๔๒.๑๐

๑๐.๕๒

๒๖.๓๑ ๒๑.๐๕

๕.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง รวม ๒สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลก ารประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง



 
                  ๑๐ 
 

 

๓.๒) เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที ่๑ และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมร้อยละของ
ระดับคุณภำพ  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘.๕๗

๕๐.๐๐

๑๔.๒๘
๗.๑๔

๒๑.๐๕

๕๒.๖๓

๒๖.๓๑

๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

การอ่านรู้เรื่อง

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ คอลัมน์1

๕๗.๑๔

๒๘.๕๗

๑๔.๒๘

๐.๐๐

๓๖.๘๔
๔๒.๑๐

๒๑.๐๕

๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

รวม ๒ สมรรถนะ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ คอลัมน์1

๘๕.๗๑

๗.๑๔
๐.๐๐

๗.๑๔

๖๓.๑๕

๒๑.๐๕
๑๐.๕๒

๕.๒๖

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

การอ่านออกเสียง

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ คอลัมน์1 คอลัมน์2



 
                  ๑๑ 
 

 

๑.๗ ผลกำรประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชาติ (NationalTest : NT) 
  
 

๑) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ขั้นประถมศึกษำปีที่ ๓    
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 
 

     ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา รอผล รอผล รอผล 

ด้านค านวณ รอผล รอผล รอผล 

ด้านเหตุผล รอผล รอผล รอผล 

รวมทั้ง ๓ ด้าน รอผล รอผล รอผล 

 
  

 
 

กรำฟตัวเลขสมมุติ  รอผลคะแนนจริง 
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0
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60

80

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล รวมทั้ง ๓ ด้ำน

คะแนนร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ



 
                  ๑๒ 

 

 

๒) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

๒.๑) เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

 

ควำมสำมำรถ 

  

ปีกำรศึกษำ 
  

ปีกำรศึกษำ 
  

ร้อยละของผลต่ำง 
 

  
        

           
           

   

๒๕๖๐ 
  

๒๕๖๑ 
  ระว่ำงปีกำรศึกษำ  

   

         
            

 ด้ำนภำษำ ๖๘.๐๙  รอผล   รอผล  
         

 ด้ำนค ำนวณ ๖๐.๙๕  รอผล   รอผล  

 ด้ำนเหตุผล ๖๓.๘๐  รอผล   รอผล  
         

 รวมควำมสำมำรถเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้ำน   ๖๔.๒๘   รอผล   รอผล  
            

 
๒.๒) เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

 และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมร้อยละของระดับคุณภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖.๖๖

๖๖.๖๖

๑๖.๖๖

๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

สมรรถนะด้ำนภำษำ

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ คอลัมน์1 คอลัมน์2

๓๓.๓๓

๔๑.๖๖

๒๕.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

๔๕.๐๐

ดีมำก ดีมำก พอใช้ ปรับปรุง

สมรรถนะด้ำนค ำนวณ

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ คอลัมน์1



 
                  ๑๓ 
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๓๓.๓๓

๔๑.๖๖

๒๕.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

๔๕.๐๐

ดีมำก ดีมำก พอใช้ ปรับปรุง

สมรรถนะด้ำนเหตุผล

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ คอลัมน์1

๒๕.๐๐

๖๖.๖๖

๘.๓๓

๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

ดีมำก ดีมำก พอใช้ ปรับปรุง

รวมทั้ง ๓ ด้ำน

ปี  ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ คอลัมน์1



 
                  ๑๔ 

 

 

๑.๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

     รายวชิา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๗.๑๗ ๕๔.๖๑ ๕๕.๙๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๙.๑๗ ๓๕.๖๕ ๓๗.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๖๗ ๓๘.๘๓ ๓๙.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๔๑.๒๕ ๓๕.๔๗ ๓๙.๒๔ 
รวมคะแนนเฉลี่ย ๔๙.๕๗ ๔๑.๑๔ ๔๓.๑๔ 

 

       
 

หมายเหตุ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๗.๑๗

๔๙.๑๗
๔๐.๖๗ ๔๑.๒๕

๔๙.๕๗
๕๔.๖๑

๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗
๔๑.๑๔

๕๕.๙๐

๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔
๔๓.๑๔

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวมคะแนนเฉล่ีย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ คอลัมน์1



 
~ ๑๕ ~ 

 

 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๐.๑๘ ๖๗.๑๗ ๕๕.๙๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๐.๐๐ ๔๙.๑๗ ๓๗.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๒๙ ๔๐.๖๗ ๓๙.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๐๐ ๔๑.๒๕ ๓๙.๒๔ 

 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๐.๑๘ ๖๗.๑๗ +๒๖.๙๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๐.๐๐ ๔๙.๑๗ +๙.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๒๙ ๔๐.๖๗ +๗.๓๘ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๐๐ ๔๑.๒๕ +๑๑.๒๕ 

เฉลี่ย ๓๕.๘๗ ๔๙.๕๗ +๑๓.๗๐ 
 

 
                                             

๔๐.๑๘ ๔๐.๐๐
๓๓.๒๙ ๓๐.๐๐

๓๕.๘๗

๖๗.๑๗

๔๙.๑๗
๔๐.๖๗ ๔๑.๒๕

๔๙.๕๗

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐

ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวมเฉล่ีย

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ คอลัมน์1 คอลัมน์2



 
~ ๑๖ ~ 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 
 

 
 
 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของ

ตนเองได ้

๓ ด ี

       ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ ๔ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกที่ดีของสังคม ๔ ดีเลิศ 

๑.๔ มี'พัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐานและ  

แสวงหาความรูไ้ด ้

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔ ดีเลิศ 

๒.๑ มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ๓ ด ี

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๔ ดีเลิศ 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๔ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดั

ประสบการณ ์

๔ ดีเลิศ 

๒.๖ มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๔ ดเีลิศ 

๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตัิอย่างมีความสุข ๔ ดเีลิศ 

๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๔ ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไป

ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๔ ดเีลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 



 
~ ๑๗ ~ 

 

 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ๔ ดเีลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔ ดีเลิศ 

        ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดเีลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดเีลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๓      ดี 

๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ อย่างมี

คุณภาพ 

๓      ดี 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและ การ

จัดการเรียนรู ้

๓ ด ี

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔ ดเีลิศ 

๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถ น าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ ดเีลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเซิงบวก ๔ ดเีลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ผู้เรียน ๓ ด ี

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง

การจัดการเรยีนรู ้

๓      ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 

 



 
~ ๑๘ ~ 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก 

๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

    
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนหนองอ้อวิทยำคม มีกระบวนกำรพัฒนำเด็กท่ีหลำกหลำย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทำนอำหำรที่สะอำด ถูก
สุขลักษณะ ปริมำณเหมำะสมตำมวัย มีกำรควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ ำทุกวันอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรชั่ง
น้ ำหนัก วัดส่วนสูง ภำคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก ำลังกำยหน้ำเสำธงก่อนเข้ำเรียนทุกวัน จัดหำ อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนำมเด็กเล่นให้มีควำมปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ ไม่มีจุดที่เป็นอันตรำย มีกฎ กติกำ 
ข้อตกลงในกำรดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจำกอันตรำย มีกำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อใน
ชุมชน โรคติดต่อจำกกำรอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ ำวัน มีกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด มีกำรจัด
กิจกรรมสุขภำพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยให้กับเด็ก และได้รับควำมร่วมมือจำกโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลบ้ำนยำง ในกำรดูแลส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของเด็ก นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬำตำม
ควำมสำมำรถ สนับสนุนให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับอ ำเภอ และในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรจัด
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้ำง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม   
มีวินัยในตนเอง มีสัมมำคำรวะกับผู้ใหญ่ มีมำรยำทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทำย ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวัน สำมำรถรับประทำนอำหำรด้วยตนเองและมีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร รู้จักดูแลรักษำควำม
สะอำด ทั้งภำยในและนอกห้องเรียน โดยกำรจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนใน
ห้องเรียน ท ำงำนร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยกำรใช้กิจกรรมกลุ่มในกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น 
สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดเีลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดเีลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 



 
~ ๑๙ ~ 

 

 

วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงชำติ กิจกรรมวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้ำพรรษำ ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมี
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำสิ่งของของผู้อื่นมำเป็นของตน มีควำมอดทน  มีควำมมั่นใจ กล้ำพูด กล้ำแสดงออก ยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วำดภำพ ระบำยสี เพื่อสร้ำงจินตนำกำรและมี
อำรมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ำกิจกรรมด้วยควำมสนุกสนำน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครู
ได้ด ำเนินกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และมีกำรจัดกิจกรรมร้อง 
เล่น เต้น อ่ำน ให้เด็กได้แสดงออกตำมศักยภำพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ โดยกำรเข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์  ท ำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกำรทดลอง กำรสังเกต ควำมคิดสร้ำงสรรค์ รู้จัก
แก้ปัญหำ มีกำรจัดกิจกรรมโครงงำนเพื่อกำรเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว กล้ำ
ซักถำมเพ่ือค้นหำค ำตอบ มีกำรจัดกิจกรรมหนูรักภำษำไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทำงภำษำ มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
ส่งเสริมให้เด็กอ่ำนนิทำนและเล่ำนิทำนที่ตนเองอ่ำนให้ครูและเพ่ือนฟัง มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในระดับต่ำงๆ  มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปะโดยกำรวำดภำพระบำยสี 
กำรตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงำนด้วยภำษำที่เหมำะสมตำมวัย จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอก เรียนรู้นอกสถำนที่ แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง 

 
     ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จากการ

กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย 
อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กมีร่ำงกำยเติบโตตำมวัย มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์  
มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย สำมำรถดูแลสุขภำพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุข มีอำรมณ์แจ่มใส ร่ำเริง สนุกสนำน ร่วม

-ด้ำนกำรมีควำมคิดรวบยอด กำรแก้ปัญหำที่เกิดจำก
กำรอ่ำน 
-กำรท ำกิจกรรมเสริมสติปัญญำให้เหมำะสมตำมวัย 
-กำรพัฒนำ ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น กำรล้ำงมือ
ก่อนรับประทำนอำหำร ล้ำงมือก่อนออกจำกห้องน้ ำ 
ห้องส้วม และกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 



 
~ ๒๐ ~ 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข มีสติปัญญำเรียนรู้ได้
ตำมกิจกรรมประจ ำวันอย่ำงดี 
 

-กำรยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชำติ 
-กำรใช้ค ำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-กำรใช้วำจำสุภำพเหมำะสมกับวัย 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
๑)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   
๒)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
๓)   โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๔)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
๕)   โครงการโรงเรียนสุจริต 
๖)   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๗)   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๘)   โครงการคุณธรรม 
๙)   โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
๑๐) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๑๑) โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๑๒) โครงการโรงเรียนสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข                        
๑๓) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

๒.๑  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ

ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่   
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  
โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 



 
~ ๒๑ ~ 

 

 

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซ่ึงเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ ์ 
ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  
เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  
ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้าน
การดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครดู้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ใน
การสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
     ๒.๒  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
 
 
 
  



 
~ ๒๒ ~ 

 

 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
          - การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
          - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

๑)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   
   ๒)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

๓)   โครงการนิเทศภายใน                              
๔)   โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
๕)   โครงการจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
๖)   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๗)   โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

   ๘)   โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

๙)   โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑๐) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๑๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๑๒) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

 

      ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ 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  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน



 
~ ๒๓ ~ 

 

 

ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้ง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   
เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและ
กัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

     ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   - มุมประสบกำรณ์ 
   - แบบบันทึกกำรพัฒนำกำรของเด็ก 
   - รายงานผลการประเมินตนเอง 
   - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
   - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 

-  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

         - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
 



 
~ ๒๔ ~ 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   

   ๒)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
๓)   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๔)   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕)   โครงการคุณธรรม 
๖)   โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
๗)   โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๘)   โครงการโรงเรียนสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข                        
๙)   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

      ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
-  ด้ำนคุณภำพของเด็ก  ได้มีกำรพัฒนำกำรเด็กทั้ง ๔ ด้ำนทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ ด้ำนสังคม 

และสติปัญญำ 
-  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อกำร

เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
-  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำง

สมดุล  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเล่นอย่ำงมีควำมสุข มีกำรจัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 
  ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

         - โครงกำรต่ำง ๆ   
       - กิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์  
       - รูปภำพ  
        - ผลงำนเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๒๕ ~ 

 

 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
-     มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภำพ 
 

         - กำรช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้ำนและโรงเรียน 
- ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม

ในกำรจัดประสบกำรณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   
๒)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
๓)   โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๔)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
๕)   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
 

 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือ
ความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยแข็งแรงสมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือ
ความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยสดใสจิตใจเบิกบาน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือ
ความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
-กิจกรรมเด็กดี มีวินยั 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือ
ความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยใฝ่รู้ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
 



 
~ ๒๖ ~ 

 

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

-กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๖๐ 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -จัดครูเข้าชั้นเรียน -แผนอัตราก าลัง 
-ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-ค าสั่งโรงเรียน 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
-กิจกรรม PLC 
-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-กิจกรรมอบรมคูปองครู 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
  -เกียรติบัตร 
  -การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

-โครงการโรงเรียนสะอาด  
สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข                        
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

-กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-ห้องสมุดโรงเรียน 
-แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

-โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
-โครงการพัฒนาศักยภาพ                        
ของคณะกรรมการสถานศึกษา                  
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
-บันทึกการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๒๗ ~ 

 

 

มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง ๔  ด้าน  เพ่ือความพร้อม
สมบูรณ์ตามวัย   
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 
 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง ๔  ด้าน  เพ่ือความพร้อม
สมบูรณ์ตามวัย   

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง ๔  ด้าน  เพ่ือความพร้อม
สมบูรณ์ตามวัย   
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง ๔  ด้าน  เพ่ือความพร้อม
สมบูรณ์ตามวัย   
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
~ ๒๘ ~ 

 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

      ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายทีว่่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียน
หนองอ้อวิทยาคม  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ 
มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง

   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



 
~ ๒๙ ~ 

 

 

ส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
  นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของผู้บริหาร การ
จัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้น
ให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต      
การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด  ส่งเสริม
การออกก าลังกาย  และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การท าไข่เค็ม การจักสานไม้ไผ่  การปลูกพืชผักสวนครัว  เป็นต้น 

โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียน 
สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้ง  สามารถวิเคราะห์  จ าแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี   ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  และมีประโยชน์  รักการออก
ก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ  กติกาของกลุ่ม  ของ
สถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัยทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ช้ัน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกติ) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร

่อง
……

 

ดีมาก ด ี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ด ี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ป.๑ ๑๙ ๑๙ ๐ ๘ ๘ ๓ ๐ ๑ ๑๑ ๗ ๐ 

ป.๒ ๑๔ ๑๔ ๐ ๙ ๔ ๑ ๐ ๐ ๖ ๘ ๐ 

ป.๓ ๑๑ ๗ ๔ ๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๓ ๐ 

ป.๔ ๑๗ ๑๒ ๕ ๐ ๔ ๘ ๐ ๐ ๕ ๖ ๑ 
ป.๕ ๑๔ ๙ ๕ ๐ ๕ ๔ ๐ ๑ ๔ ๒ ๒ 
ป.๖ ๑๑ ๖ ๕ ๒ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม ๘๖ ๖๗ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๓ ๑ 
เฉลี่ย  ๗๖.๑๒  ๕๐.๗๕  



 
~ ๓๐ ~ 

 

 

 หมายเหตุ  ผลการประเมินการอ่านออกเสียง (ป.๑-๖)  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๒ 
 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง (ป.๑-๖) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
 

.ผลการประเมินความสามารถในการเขียน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 หมายเหตุ  ผลการประเมินการเขียนค า (ป.๑ – ๖) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๒ 

   ผลการประเมินการเขียน (ป.๑ – ๖)  อยู่ในระดับดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนักเรียนปกติ) 

การเขียนค า 

การเขียนประโยค, การเขียนเรื่อง,  
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ,              

การเขียนย่อความ,                      
การเขียนเรียงความ 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร

่อง
……

 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ป.๑ ๑๙ ๑๙ ๐ ๐ ๙ ๙ ๑ ๑๒ ๕ ๒ ๐ 

ป.๒ ๑๔ ๑๔ ๐ ๓ ๒ ๔ ๕ ๕ ๕ ๔ ๐ 

ป.๓ ๑๑ ๗ ๔ ๐ ๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๐ ๐ 

ป.๔ ๑๗ ๑๒ ๕ ๔ ๗ ๑ ๐ ๕ ๖ ๑ ๐ 

ป.๕ ๑๔ ๙ ๕ ๑ ๖ ๒ ๐ ๗ ๒  ๐ 

ป.๖ ๑๑ ๖ ๕ ๐ ๕ ๑ ๐ ๑ ๒ ๓ ๐ 

รวม ๘๖ ๖๗ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ย  ๕๖.๗๒  ๘๕.๐๗  



 
~ ๓๑ ~ 

 

 

การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National  Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน 
ระดับโรงเรียน รอผล รอผล รอผล รอผล 

ระดับเขตพ้ืนที่ รอผล รอผล รอผล รอผล 

ระดับประเทศ รอผล รอผล รอผล รอผล 

  หมายเหตุ NT มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  และสูงกว่าระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสูงกว่า 
             ระดับประเทศทั้ง ๓ ด้าน 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๖๗.๑๗ ๔๙.๑๗ ๔๐.๖๗ ๔๑.๒๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๖.๐๒ ๓๗.๕๑ ๓๙.๙๑ ๓๘.๐๑ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด ๕๔.๖๑ ๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๖๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา ปี  ๒๕๖๐ ปี  ๒๕๖๑ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๔๐.๑๘ ๖๗.๑๗ +๒๖.๙๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๐.๐๐ ๔๙.๑๗ +๙.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๒๙ ๔๐.๖๗ +๗.๓๘ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๐๐ ๔๑.๒๕ +๑๑.๒๕ 

 
  หมายเหตุ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา   

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย             
ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านภาษา รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 

ด้านค านวณ รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 

ด้านเหตุผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 

รวมเฉลี่ย รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล รอผล 



 
~ ๓๒ ~ 

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๐ ๑ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๑๔ ๓ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๑๑ - - - 

รวม ๘๖ ๘๒ ๔ - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๙๕.๓๕ ๔.๖๕ - - 

 
ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด  วิเคราะห์  และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๐ ๔ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๘ ๓ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๑๔ ๓ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๙ ๕ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๘ ๓ - - 

รวม ๘๖ ๖๘ ๑๘ - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๗๙.๐๗ ๒๐.๙๓ - - 

 
 
 
 



 
~ ๓๓ ~ 

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ ๑  ด้านความสามารถในการสื่อสาร) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๑ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๑๗ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๑๑ - - - 

รวม ๘๖ ๘๖ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ - - - 

    
ด้านความสามารถในการคิด 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ ๒  ด้านความสามารถในการคิด) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๑ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๑๗ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๑๑ - - - 

รวม ๘๖ ๘๖ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ - - - 

 
 
 
 
 



 
~ ๓๔ ~ 

 

 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ ๓  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๑ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๑๗ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๑๑ - - - 

รวม ๘๖ ๘๖ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ - - - 

 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ ๔  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๑ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๑๗ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๑๑ - - - 

รวม ๘๖ ๘๖ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 



 
~ ๓๕ ~ 

 

 

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ ๑)  โครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ (กิจกรรมเรียนพิเศษ  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุก
คนกิจกรรมการสอนตามหลักสูตร)  ๒)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT  (กิจกรรมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการติวข้อสอบ)   
๓)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมการใช้
เทคโนโลยี  กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับชาติ  ๔)  โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมยอดนักเล่านิทาน กิจกรรมประกวดเรียงความ 
กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง   

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้  ส่งผลให้ผู้เรียน
อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนแอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อยู่ในระดับดี   ผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ  ๕๐  และมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   สถานศึกษาได้รับรางวัล
เหรียญทองจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี
วินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม จนนักเรียนได้รับรางวัลจากหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในระดับศูนย์
เครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายรายการ 

   

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ ๕  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๑ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๗ ๑๗ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๑๔ - - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๑๑ - - - 

รวม ๘๖ ๘๖ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ - - - 



 
~ ๓๖ ~ 

 

 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียน
ให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่
ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วน
ใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ
นักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่
ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนา
ต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖  ยังต้องเร่งพัฒนา
ด้านการน าเสนอ  การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล  และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ ถึง 
ป.๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความ
เป็นไทย  ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ  ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
 ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
 ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 ๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 ๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
 ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
 ๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
 ๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน 
แต่ละช่วงวัย 



 
~ ๓๗ ~ 

 

 

  โดยมีแผนงาน/โครงการที่โรงเรียนด าเนินงานมีดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT)  
๓) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-net)                
๔)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
๕)   โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๖)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
๗)   โครงการโรงเรียนสุจริต 
๘)   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๙)   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๐) โครงการคุณธรรม 
๑๑) โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
๑๒) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๑๓) โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๑๔) โครงการโรงเรียนสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข                        
๑๕) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
หนองอ้อวิทยาคม   

 
      ๒.๒  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ



 
~ ๓๘ ~ 

 

 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
การวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

   ๑)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
๒)   โครงการนิเทศภายใน                              
๓)   โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
๔)   โครงการจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
๕    โครงการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ 
๖)   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๗)   โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

   ๘    โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

๙)   โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑๐) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๑๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๑๒) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

 



 
~ ๓๙ ~ 

 

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานทีต่่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา     
ละ ๑ เรื่อง   
  

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครู
มีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน One student One product  
และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในศูนยเ์ครือข่ายโรงเรียนที่ ๖ ล าทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๔๐ ~ 

 

 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดย

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 
 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑)   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
๒)   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT)  
๓)   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-net)                

   ๒)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
๓)   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๔)   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕)   โครงการคุณธรรม 
๖)   โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
๗)   โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๘)   โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๙)   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
๑๐) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๑๑) โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑๒) โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๔๑ ~ 

 

 

          มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

 

  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ ผลที่สนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออกเขียนได้ การอ่านคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๒  การเขียน
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๒ มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ ๓ ปีย้อนหลังยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NT และ O-NET)  สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติในทุกรายวิชาที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนทุกคนจัดท า
โครงงาน One student One product เป็นผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน ให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน 
ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้
งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิด
และปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียน
การสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือ
ในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

  
           ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการ 
         สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
         โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๔๒ ~ 

 

 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น  
         ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         ๓. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      ๕. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      ๖. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๑. ผลการประเมินระดับชาติ 
๒. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
๓. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          ๔. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          ๕. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
          ๖. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑)   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
๒)   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT)  
๓)   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-net)                

   ๒)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
๓)   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๔)   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๕)   โครงการคุณธรรม 
๖)   โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
๗)   โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๑๐) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
๑๑) โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑๒) โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

 

 

 

 



 
~ ๔๓ ~ 

 

 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 
 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
-โครงการส่งเสริมการอ่าน 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

-โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
และหลักสูตรท้องถิ่น 
-กิจกรรมค่ายวิชาการ 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.๑-๖ 

๖. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์                   
การทดสอบระดับชาติ (NT)   
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ (O-net)                         

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.๑-๖ 

๗. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

-โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
-โครงการศาสตร์พระราชา                 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ภาพการท าขนม,การปลูกผัก,บัญชี
รายรับ รายจ่ายขนม/ผัก  เลี้ยงปลา
ในบ่อดิน  การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 

 
 

 
 
 
 



 
~ ๔๔ ~ 

 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

-โครงการคุณธรรม 
-โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-โครงการโรงเรียนสีขาว 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญต่างๆ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนร่วม - บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
  

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   

- มาตรฐานของโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-หลักสูตรสถานศึกษา 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพของครู/
ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

-กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
-โครงการโรงเรียนสะอาด  
สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข                        

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
-แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 



 
~ ๔๕ ~ 

 

 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะใน
กำรค้นคว้ำและคิดอย่ำงเป็นระบบ/-
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงำน 

โครงงำน 
ผลงำนนักเรียน 
ภำพถ่ำย 

๒.ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
 

-กิจกรรมส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรุงสภำพแวดล้อม
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่ำอยู่และทันสมัย 

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

- แบบบันทึกกำรใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

๓. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 

-กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะใน
กำรค้นคว้ำและคิดอย่ำงเป็นระบบ 
-กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงำน 
-โครงการพัฒนาบุคลากร                  
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 

- โครงงำน 

- วิจัยชั้นเรียน 

- ผลงำนนักเรียน 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 

. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรม 

- แบบประเมินด้ำนกำรเรียน 

- แบบ ป.พ.ต่ำงๆ 

- ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

๕. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
กับสภำพของสถำนศึกษำ 
 

-โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา   
-กิจกรรมตรวจสอบประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ข้อมูลสำรสนเทศ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๔๖ ~ 

 

 

           ส่วนที่ ๓  สรปุผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา   
 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์   
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษา
และผลจากการด าเนินงาน  จึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 

 สรุปผล 
 จุดเด่น 
 ๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  

   ๑.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพกายแข็งแรง  
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๑.๒ ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  มีผลการ
ประเมินการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  มี ผลการ
ประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ ๕๐  นอกจากนี้  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ๑.๓ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบ
ของสังคม  เป็นต้น 
       ๑.๔  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ ชัดเจน  กล้า
แสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
          ๑.๕ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็น ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  และ 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
          ๑.๖ ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมี 
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับ
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๑.๗ ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่น
เยาว์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา   



 
~ ๔๗ ~ 

 

 

  ๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑  ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

๒.๒  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน  
ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)  

๒.๓ โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน   

๒.๔ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด 
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

๒.๕ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก 
กลุ่มเป้าหมาย   
       ๒.๖ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  
       ๒.๗ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
       ๒.๘ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   
       ๒.๙ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด การศึกษา  
          ๒.๑๐ โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 
          ๒.๑๑ มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมี 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
          ๒.๑๒ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท้ัง ๘ ข้อ 

 
 ๓.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓ .๑ ครูพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ 
   ๓.๒ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๓ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   ๓ .๔  ครูจัดกิจกรรมให้นัก เรียนเรียนรู้ จากการคิดได้ปฏิบัติจริ งด้ วยวิธีการและแหล่ ง เ รี ยนรู้  
ที่หลากหลาย 

   ๓.๕ ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 



 
~ ๔๘ ~ 

 

 

           ๓.๖ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่าง 
หลากหลาย  
           ๓.๗ ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

                  ๓.๘ มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
                  ๓.๙ ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศกึษาละ ๑ เรื่อง  

           ๓.๑๐ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   

                     ๓.๑๑ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้ง ป.๖ มีการพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
  จุดควรพัฒนา 
 ๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   ๑.๑  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา    เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
   ๑.๒ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความ
เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
           ๑.๓ ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และการคิดค านวณ   
           ๑.๔ โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ รวดเร็ว และกว้างขวาง เพ่ือบริการผู้เรียน ในการสืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 

 ๒.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ อย่าง
หลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
      ๒ .๒ ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖  ให้สามารถน าเสนอ  อภิปราย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
      ๒.๓ ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย      
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
      ๒.๔ โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์   หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้
มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
   ๒.๕ ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

   ๒.๖   ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 



 
~ ๔๙ ~ 

 

 

   ๒.๗   ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
๒.๘   โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด การศึกษา  
   ๒.๙   สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
   ๒.๑๐  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเป็นรายคน 

 
 ๓.  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                  ๓.๑  ควรมีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน และเศรษฐกิจพอเพียง  
                  ๓.๒  ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ สื่อการสอนที่ใช้ 
                  ๓.๓  ควรมีการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยี ให้กับครูผู้สอนทุกคน 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

   ๒.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   ๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผล
การน าไปใช้  และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

   ๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
       ๕.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหาแหล่งเรียนรู้  
สื่อ อุปกรณ ์อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน เปิดรับ การ
เปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีมากข้ึน สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพิ่มมากข้ึน ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า  เพ่ือเป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง             
          ๖. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี ซึ่งคือครูที่จัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากท่ีสุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์ จ าลอง ที่
ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ท าให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด             
           ๗. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาห้องเรียนให้เป็น E-classroom มีโสตทัศนูปกรณ์ ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น  ท าให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการพัฒนา แหล่ง



 
~ ๕๐ ~ 

 

 

เรียนรู้ภายใน อาท ิห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องอาเซียน ห้องสมุด ซึ่งจะมีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล 
(คอมพิวเตอร์) ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้             
           ๘.  โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพ่ือระดับทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง 
ความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการระดมงบประมาณ  
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนและน ามาใช้ ใน
การสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
   ๙.  พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งผล
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย” จนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและท้องถิ่น   
   ๑๐.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  โดยความ
ร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน  และมีสุขภาพจิตที่ดี   

 
 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

   ๑.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ            
ที่ ๒๑ 
   ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 

   ๓.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
          ๔.  โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน   
          ๕.  โรงเรียนต้องการบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีความคล่องตัว 
มากยิ่งขึ้น    
          ๖.  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอนทักษะการคิดเชื่อมโยง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพ     
          ๗.  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 

 



 
~ ๕๑ ~ 

 

 

บรรณานุกรม 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. (๒๕๕๙). คูมื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ  
            การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา  
            แห่งซาติ. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา. (๒๕๕๙). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self –  
           Assessment Report (SAR). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา แห่งซาติ. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา. (๒๕๕๔). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ 
          การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงาน พระพุทธศาสนาแห่งซาติ. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา. (๒๕๕๔). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อ  
          การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
          แห่งซาติ. 
ส านักทดสอบทางการศึกษา. (๒๕๖๑). แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : 

    โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด.



 
~ ๕๒ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

   ประกาศค่าเป้า,หมายมาตรฐานการศึกษา 
   ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
   ค าสั่งผู้รับผิดขอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   รายการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
   ผลการทดสอบระดับชาติ 
   เกียรติบัตร/รางวัลต่างๆ 
     ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๕๓ ~ 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนหนองออ้วิทยาคม 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองท่ีก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ใน
กำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต  นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  ประกำศคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เรื่อง
ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประกอบกับ
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลำคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนหนองอ้อวิทยำคม  และปรับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จำกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชระชำชนชุมชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กำรประเมินคุณภำพภำยในและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรประชุมครั้งที่   ๕ /๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๓  
ธันวำคม ๒๕๖๑  เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนหนองอ้อวิทยำคมมีคุณภำพ
และมำตรฐำนจึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 
                       ประกำศ ณ วันที่  ๑๓  ธันวำคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                                               (นำยปรินทร์  ศรีษะเนตร) 
                                                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองอ้อวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๕๔ ~ 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณไ์ด้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

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

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

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



 
~ ๕๕ ~ 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ด ี
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ด ี
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ด ี
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีูณภาพ ด ี
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพฒันาผู้เรยีน ด ี
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ด ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 



 
~ ๕๖ ~ 

 

 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๕๗ ~ 

 

 

ประกาศโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอก
ของทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไปจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้  
สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด า เนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดย มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนนารอบวิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนีเ้พ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

                                                                     (นายปรินทร์  ศรีษะเนตร) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
 
 
 
 



 
~ ๕๘ ~ 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมลงวันที่ ๑๓  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

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

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

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
~ ๕๙ ~ 

 

 

 ศธ ๐๔๐๖๘.๒๔๓/๔๘      โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
        ต าบลบ้านยาง  อ าเภอล าทะเมนชัย 
        จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐ 
 

                    วันที่ ๒๑  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นายบรรจง  ค าด้วง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ด้วยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  อ าเภอล าทะเมนชัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต ๗ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา   ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญ  นายบรรจง  ค าด้วง  มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
มายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
 
                       (นายปรินทร์  ศรีษะเนตร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๖๐ ~ 

 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ของโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๗ 

.......................................... 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ.  ๒๕๖๑  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 

ลงชื่อ 
            (นายแสน  แย้มศรี) 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                        โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 

 
 

ลงชื่อ 
(นายปรินทร์  ศรีษะเนตร) 

                                                          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๖๑ ~ 

 

 

 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองอ้อวิทยำคม 

ที่   ๑๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายปรินทร์   ศรีษะเนตร  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุวารี   ไวยวุฒินันท์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๑.๓ นางสาวละออง   มุ่งแซกกลาง ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่   
  ๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่ำงๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำ 
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๒. เสนอแนวทำงในกำรวำงระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนในกำร
ประกันคุณภำพภำ  
  ๓. ก ำกับติดตำม และให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
  ๔. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจ ติดตำมคุณภำพและประเมินตนเองโดยถือว่ำ
กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 



 
~ ๖๒ ~ 

 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นำยปรินทร์   ศรีษะเนตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 

 ๒.๒ นำงสุวำรี   ไวยวุฒินันท์   ครู คศ.๓  กรรมกำร 

 ๒.๓ นำงอุไร   ภำยสันใจ   ครู คศ.๓  กรรมกำร 

 ๒.๔ นำงสำวจรรยำ   สวำมีชยั  ครูคศ.๒   กรรมกำร 

 ๒.๕ นำงสำวยุวล ี  รัฐธนีย์   ครูพ่ีเลี้ยงฯ  กรรมกำร 

 ๒.๖ นำงสำวศิริกำญจน์   รุ่งเป้ำ  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

 ๒.๗ นางสาวละออง   มุ่งแซกกลางครู  คศ.๓         กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๘ นางสาววิศิราณี   หะดี   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 

๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

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

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้น

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

ภายนอกสถานศึกษา 
๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๖๓ ~ 

 

 

๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
๓.๑ นายปรินทร์   ศรีษะเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๓.๒ นางสุวารี   ไวยวุฒินันท์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวละออง   มุ่งแซกกลาง ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 

๑. ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๓. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

๕. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย 

 ๔.๑ นำยปรินทร์   ศรีษะเนตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 

 ๔.๒ นำงสุวำรี   ไวยวุฒินันท์   ครู คศ.๓  กรรมกำร 

 ๔.๓ นำงอุไร   ภำยสันใจ   ครู คศ.๓  กรรมกำร 

 ๔.๔ นำงสำวจรรยำ   สวำมีชยั  ครูคศ.๒   กรรมกำร 

 ๔.๕ นำงสำวยุวล ี  รัฐธนีย์   ครูพ่ีเลี้ยงฯ  กรรมกำร 

 ๔.๖ นำงสำวศิริกำญจน์   รุ่งเป้ำ  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

 ๔.๗ นางสาวละออง   มุ่งแซกกลาง               ครูคศ.๓         กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๘ นางสาววิศิราณี   หะดี   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  
  ๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 



 
~ ๖๔ ~ 

 

 

  ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูล
รายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

  
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

      (นำยปรินทร์    ศรีษะเนตร) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองอ้อวิทยำคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๖๕ ~ 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
ที ่ ๒๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมวด ๖  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา             
ทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก   ระบบ  หลักเกณฑ์              
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงาน                
ต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๒  การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลัก              
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ   มีประสิทธิภาพ  อันส่งผล              
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคมจึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายปรินทร์  ศรีษะเนตร             ผู้อ านวยการโรงเรียน                   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสุวารี  ไวยวุฒินันท์               ครชู านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 ๑.๓  นายบรรจง  ค าด้วง           ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 ๑.๔  นายแสน  แย้มศรี    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
 ๑.๕  นางอุไร  ภายสันใจ                    ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๑.๖  นางสาวละออง  มุ่งแซกกลาง        ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  อ านวยความสะดวก  แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 
~ ๖๖ ~ 

 

 

 ๒.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายปรินทร์  ศรีษะเนตร            ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสุวารี  ไวยวุฒินันท์              ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๓  นางอุไร  ภายสันใจ         ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวยุวลี  รัฐธนีย์         พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
            ๒.๕  นางสาวศิริกาญจน์  รุ่งเป้า           ครูอัตราจ้าง                    กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวละออง  มุ่งแซกกลาง       ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายปรินทร์  ศรีษะเนตร            ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางสุวารี  ไวยวุฒินันท์              ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๓  นางอุไร  ภายสันใจ         ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวจรรยา สวามีชัย              ครูช านาญการ                 กรรมการ 
            ๓.๕  นางสาวศิริกาญจน์  รุ่งเป้า          ครูอัตราจ้าง                    กรรมการ 
 ๓.๖  นางสาวละออง  มุ่งแซกกลาง       ครชู านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 ๒.  ก ากับ  ติดตาม  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 
 ๓.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน  และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๔.  ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ประกอบด้วย ๘ ประการ  คือ 
 ๑)  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา                
ของสถานศึกษา 
 ๓)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ๔)  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕)  จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๖)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๗)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๘)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
 
 



 
~ ๖๗ ~ 

 

 

 ๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายปรินทร์  ศรีษะเนตร          ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสุวารี  ไวยวฒุินันท์            ครชู านาญการพิเศษ           กรรมการ 
 ๔.๓  นางสาววิศิราณี  หะดี ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
 ๔.๔  นางสาวจรรยา  สวามีชยั ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๔.๕  นางอุไร  ภายสันใจ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวละออง  มุ่งแซกกลาง    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)                    
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   ด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบตามรูปแบบ                  
การประเมิน  ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  จ านวน               
๑ เล่ม  ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย  อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตาม
ทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
   
 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่  ๒๑  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
                                                   (ลงชื่อ) 

                                                                                 
 (นายปรินทร์  ศรีษะเนตร) 

                                                             ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๖๘ ~ 

 

 

 
 
 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

  



 
~ ๖๙ ~ 

 

 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 


