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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการสรุปผลการจัดการศกึษาของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบรหิารจัดการการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
สถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาประกาศใช้ เพื่อเป็นหลักในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 3 มาตรฐาน และระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 มาตรฐาน โดยระดับคุณภาพรายมาตรฐานซึ่งเกิดจากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาจากแหล่งข้อมูลสนับสนุนคุณภาพการศกึษา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผล     การจัดการศกึษาในรอบปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่ก าหนดใหส้ถานศึกษาต้องจดัส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หนว่ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแลสถานศึกษา รายงานนี้ถือว่าเป็นรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  

ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสะท้อนคณุภาพ และร่วมจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี
การศกึษา 2563 ฉบับน้ี คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป  
 

 

       นายชาญชัย     ยืนยง 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
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สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                                 หน้ำ 
ค ำน ำ                                                                                                                                          
สำรบัญ  
ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหำร                                                                                        1                                                                                        
ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ ข้อมลูพื้นฐำนของสถำนศึกษำ                        4  
ข้อมูลทั่วไป                                                                                                           4 
ข้อมูลครูและบุคลากร                                                                                               6 
ข้อมูลนักเรียน                                                                                                       11 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                                                13 
ผลการทดสอบระดับชาตขิองผู้เรียน                                                                              15 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย                                                      28                                                    
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก                                                                                    30 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                              32 
มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ                                                        33 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                         36        
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                                                                                  36 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                               43 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                      47 
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ                                                                       50 
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก                                                                                                  53 
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บทสรุปผู้บรหิำร 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
ผลกำรประเมิน   ระดับ  ดี 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ี 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม  
3. เด็กมีน้าใจกับเพื่อนๆ และบุคคลทั่วไป  
4. เด็กมีพัฒนาการด้านตา่งๆ เหมาะสมตามวัยของตนเอง 
 
 
 

1. ด้านการมคีวามคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอา่น  
2. การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้อง
น้า ห้องส้วม และการเลอืกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ์ให้เป็นนิสัย  
4. การใชว้าจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  
 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ผลกำรประเมิน  ระดับ ดี 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  
2. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์ 
3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชพี  

1. จัดครูให้เพียงพอต่อชัน้เรียน  
2. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจดั
ประสบการณ ์ 
3. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง  
4. ก าหนดแผนการพัฒนาครูอยา่งชัดเจน  
 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ผลกำรประเมินระดับ   ดี 
 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล  
2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม  
3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  

1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเดก็เรียนรู้การอยู่รว่มกัน  
 

ส่วนที ่1 บทสรุปผูบ้ริหำร 
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4. มีการประเมินผลเด็กด้วยวธิีการหลากหลาย   
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ผลกำรประเมินระดับ  ดี 
  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใชข้้อมูล
ฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น  
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคดิค านวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  
3. มีการจัดแหล่งเรียนรูภ้ายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
4. ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

1. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาด
การปฏิบัติที่ต่อเน่ือง จรงิจัง  
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลส าเร็จในระดับหน่ึง นักเรียนส่วนใหญ่ยงัต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป  
3. ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปี
การศกึษาที่ผา่นมาในบางกลุ่มสาระ จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาต่อไป  
4. จัดกิจกรรมดา้นการอา่น การเขียน ค านวณใหก้ับ
นักเรียนเรียนร่วม  
 
 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ผลกำรประเมินระดับ  ดี 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน วัตถปุระสงค์ของแผนการจัด
การศกึษาของชาต ินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด   
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
2. โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผูเ้รียน
รอบด้าน ตามหลักสตูรสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
 

1. โรงเรียนควรจดัให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  
2. ก าหนดให้มีการนิเทศ ติดตามทีช่ัดเจนและต่อเนื่อง  
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มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ผลกำรประเมินระดับ  ดี 
 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรยีนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคดิ 
ได้ปฏิบัติจริง  
2. มีการให้วธิีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู ้จากสื่อเทคโนโลยีดว้ยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง  
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พฒันา
ตนเอง  
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ที่ตั้ง 240 หมู่ที่ 12  ต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว    จังหวัดสระแกว้    สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1   โทร 037247638  โทรสาร 037247638  
www.btkschool.com/  E-mail  tunghinkon@sk1edu.go.th  เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  เน้ือที่ 31 ไร ่  2 งาน 54 ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ 5  หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ี่  5 , 9 ,12  ,16,  
19   ต าบลสระขวัญ   อ าเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28  เมษายน พ.ศ. 2520  ผู้ก่อตั้งโดยมีนายประทุม แก้วสิงหโ์ต    
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13  (ปัจจุบันคือหมู่ที่  5 ) ร่วมกับตัวแทนราษฎร  ซึ่งมี  นายสมหมาย   พรพร้อม ,                           
นายสายบัว  สิงประเสริฐ ,นายสี ยุบลมาตย,์  ผู้ใหญ่สง่า ด าดง, ผู้ใหญ่ประถม ชูสีทอง,  ผูใ้หญ่ล่ า   ยงปรึกษา,ผู้ใหญ่
ค ามี คอนประศร,ี นางนุม่  ชา่งนับและนายอบ  น้อยหาด เป็นผู้ร่วมด าเนินการก่อตั้งโรงเรียนและ                       
ได้ตั้งชื่อวา่  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน   โดยตั้งตามชื่อหมู่บ้าน คือ  หินโคน  ลักษณะเป็นลานหิน  อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน  โรงเรียนมีเนื้อที่  31  ไร่  2  งาน  54  ตารางวา  อาคารที่ก่อตั้งครั้งแรกสร้างเป็นอาคาร
ชั่วคราว  แบบ ป.1 ช  ซึง่กั้นเป็น  4  ห้องเรียน  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  4  มีนักเรียน                       
จ านวน  105  คน 
 นายอาทิตย ์  จิตละมุน  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอเมืองสระแก้ว  ในขณะนั้น                  
มาเป็นประธานในการเปิดเรียนและได้ส่งนายจ าลอง  ตินะรักษ์  มาเป็นผู้รักษาราชการในต าแหน่งครูใหญ่  จนถึงวันที่  
5  กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2522  นายมานะ ธรีะเศวต  อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดสระแก้ว  ได้มารับมอบงานในต าแหน่ง
ครูใหญ่  ต่อจากนั้นมามลี าดับการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

   ปี  พ.ศ.  2522   สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ก  จ านวน   4   ห้องเรียน 
   ปี  พ.ศ.  2523   สร้างอาคารเรียน  แบบ   ป.1 ก  จ านวน  4   ห้องเรียน 
   ปี  พ.ศ.  2523   สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จ านวน  1 หลัง 
   ปี  พ.ศ.  2524   สร้างถังน้ า  แบบ  ฝ.30  ขนาด  30  ลบ.ม. 
   ปี  พ.ศ. 2525    สร้างส้วมนอกอาคาร  แบบ 401  จ านวน 1 หลัง  5  ที่ 
   ปี  พ.ศ. 2526    สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  312  ขนาด  8 x  14  ม.   

  จ านวน 1  หลัง 

   ปี  พ.ศ.  2527   สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 102/26  จ านวน  3  หลัง  
   ปี พ.ศ.  2529   สร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  303/28   จ านวน  1  หลัง  6  หน่วย 

ส่วนที ่2 รำยละเอียดผลกำรประเมินตนเองของสถำนศกึษำ 

mailto:tunghinkon@sk1edu.go.th
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วันที่  11  มิถุนายน  2529  ได้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  สาขาหนองโสน   สร้างเป็นอาคาร ป.1 ก  กึ่งถาวร  
กว้าง  10  เมตร  ยาว  36  เมตร  โดยมูลนิธิองค์การอนุเคราะห์เด็กนอรเ์วย์ประจ าประเทศไทย   สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสรา้ง  ชาวบ้านหนองโสนบริจาคที่ดินให้โรงเรียน  11  ไร่                         เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4  โดยโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ได้ส่งครูหมุนเวียนไปท าการสอนวันละ 4 คน 

   ปี  พ.ศ.  2532  สร้างส้วมนอกอาคาร  แบบ สปช. 601 /26 จ านวน  1  หลัง  4 ที่ 
   ปี  พ.ศ.  2533  ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการศกึษา  ไดร้่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์กว้าง  

10  เมตร  ยาว  15  เมตร  และส้วมชั่วคราว  1 หลัง  2  ที่  ที่โรงเรียนสาขาบ้านหนองโสน 
   ปี  พ.ศ.  2534  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29 จ านวน 1 หลัง  8 ห้องเรียน 
   ปี  พ.ศ.  2534  สร้างส้วมนอกอาคาร  แบบ สปช. 601 /26 จ านวน  1  หลัง  4  ที่ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2536 นายสายัณห์  สุปัญญา ได้ยา้ยมาด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่และได้ปรบัปรุงต าแหน่ง  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ ์ 2537 

   ปี  พ.ศ.  2537  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.  205/26 
   ปี  พ.ศ.  2537  สร้างส้วมนอกอาคารแบบ  สปช. 205/26 จ านวน 1  หลัง  4  ที ่
   ปี  พ.ศ.  2537  สร้างถังเก็บน้ า  แบบ  ฝ 33  ขนาด  33  ลบ.ม. 
   ปี  พ.ศ.  2537  สร้างถังเก็บน้ า  แบบ  ฝ 33  ขนาด  33  ลบ.ม. 
   ปี  พ.ศ.  2537  สร้างส้วมนอกอาคารแบบ  สปช. 601/26   จ านวน  1  หลัง   2  ที่ 
   ปี  พ.ศ.  2538  สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/26  จ านวน 1 หลัง  8  ห้องเรียน 
   ปี  พ.ศ.  2538  สร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  303/28  จ านวน  1  หลัง  3  หน่วย 
   ปี  พ.ศ.  2539  สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/24 จ านวน  1 หลัง  4  ห้องเรียน 
   ปี  พ.ศ.  2539  สโมสรนักศึกษา ม.รังสิต  สร้างอาคารอเนกประสงค์กึ่งถาวร  1  หลัง   

     ให้โรงเรียนสาขาบ้านหนองโสน    วันที่  22  กรกฎาคม  2541 โรงเรียนสาขาบ้านหนองโสนได้รับค าสั่งให้ยุบรวม
กับโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  วันที่  16  พฤศจิกายน  2543  นายเทพพิทักษ์  เมตตา  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมาด ารง 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 

วันที่ 3 มกราคม 2546  สร้างโรงอาหาร ( สามัญ )  แบบ อบจ. จ านวน 1 หลัง 
วันที่ 3 มกราคม  2546  สร้างประดิษฐานพระพทุธรูป พร้อมพระพทุธรูป 
วันที่ 3 มกราคม  2546   สร้างเสาธง 
วันที่ 18 ตุลาคม  2554  นายชาญชัย   ยืนยง  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมาด ารง 

     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน มีอาคารเรียน 6  หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง  ส้วม  5 หลัง   เปิดท าการ
สอน  3  ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  เปิดท าการสอน  
14  ห้องเรียน  มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  360 คน  ข้าราชการครู  จ านวน 20  ครูพนักงานราชการ จ านวน 1 คน     
ช่างไฟฟ้า จ านวน  1  คน   ครูธรุการ จ านวน  1  คน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านทุ่งหินโคน คนปัจจุบัน คือ  นาย
ชาญชัย   ยืนยง 
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2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ  
จ ำนวนบุคลำกร 
บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน

รำชกำร 
ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

1 19 1 - 3 

 

 
 

      
      
จ านวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาสูงสดุ 

ปวช ปวส ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- - 18 - 5 - 
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ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนกังานราชการ ครูอตัราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
ชื่อ-สกุล  นายชาญชัย   ยืนยง     โทรศัพท์     0899395227     E-mail  Charnchai.yue@sk1edu.go.th       
วุฒิการศึกษาสูงสดุ   ปรญิญาโท    สาขา  การบริหารการศกึษา (ศษ.ม.)   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2554  จนถึงปัจจุบัน   เป็นเวลา  9  ปี   5   เดือน 
4. ข้อมลูครูและบุคลำกร 

 

ที่ 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชกา
ร 

ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน

ชั่วโมงสอน 

1 นางสาวสุนารี    

แช่มรัมย์ 

31 4 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ป.1 - 6 21 

2 นางสมใจ  แสงระยับ 
 

  57 34 ครู/ชนพ. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป. 1 
คณิตศาสตร ์ป.1 

23 

3 นางจันทร์ประกาย            
เมืองสุข 

59 40 ครู/ชนพ. ค.บ. การบริหาร
การศกึษา 

ภาษาอังกฤษ ป.1,2 
วิทยาศาสตร์ ป.1,2 

18 

4 นายเมธา   เมืองสุข 
      

60 41 ครู/ชนพ. ศษ.บ
. 

ประถมศึกษา คณิต ป. 3  
สุขะ -พลศึกษา ม.1-3 

19 

0, 0%0, 0%

18, 78%

0, 0%

5, 22%
0, 0%

ชื่อแผนภมูิ

ปวช

ปวส

ปริญญาตรี

ประกาศนียบตัรบณัฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ที่ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราชกา
ร 

ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน
ชั่วโมงสอน 

       คณิตศาสตร์เพิ่มเติมป.
4-6 
เกษตรเพิ่มเติม ป.4-6 

 

5 นางประภากร    
วารปรดี ี

59 30 ครู/ชนพ. ศษ.บ
. 

ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

20 

6 นางปรมพร   
สุวรรณรัมย ์

46 17 คร/ูชนพ. ศษ.บ
. 

เคม-ีชีวะ วิทยาศาสตร์ ป. 3-6 
วิทย์น้อย ป.4-6 

22 

7 นางเนาวรัตน ์  
      จันทร์ประเสริฐ 

41 14 คร/ูชนพ. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม. 1-3 
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ม.1-3 

23 

8 นายอนันต์  กตเวท ี 60 35 ครู/ชนพ. ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ ป. 4-6 
ประวัติศาสตร์ป.4-6 
สุขฯพลศึกษาป.4-6 

17 

9 นางพรวันเพ็ญ  กตเวท ี 57 32 ครู/ชนพ. ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย  ป.4 – 6 
ภาษาไทย ป.3 

21 

10 นายอัศนัย   
     จันทร์ประเสริฐ 

41 14 คร/ูชนพ. ค.บ. ดนตรีศกึษา ศิลปะ ป. 4-6, ม. 1-3 
ดนตร ีป.4-ป.6 
สุขฯพลศึกษา ม.1 

20 

11 นางสาวนิภาวรรณ        
  แสนเสนาะ 

36 8 ครู/ชนพ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ  ม. 1-3 
ประวัติศาสตร ์ม.1-3 

23 

12 นางสาววรรณนิพา กูล
รัตน ์

36 5 คร ู ค.บ.. -วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม. 1-3 23 

13 นางสาวปวีณา  
หวังใจสุข 

45 8 ครู/ชนพ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 
คณิตศาสตร ์ป.2 
สังคมศึกษา ป.2 

20 

14 นายพิชิต สุวรรณรัมย ์ 47 11 ครู/ชนพ. พธ.บ. ปรัชญา สังคมศึกษา  ป. 3 
ประวัติศาสตร ์ป.3 
วิทยาการค านวณ     
ป.4-ม.3 

20 
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ที่ 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราชกา
ร 

ต าแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวน
ชั่วโมงสอน 

       กอท ป.4 – ม.3  

15 นางสาวจรินุช  
กาจันทึก 

35 8 ครู/ชนก ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฎศิลป์ ป. 4 – ม. 3 
สังคม ป.2/2 
ประวัติศาสตร ์ป.2/2 
ศิลปะ ป.2 

18 

16 นางสาวพนิดา  ธรรม
มา 

38 6 
เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. ปฐมวัย อนุบาล  2 30 

17 นางสาววจิิตรา   

พลสนิท 

31 5 คร ู ค.บ.  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ม.1-3 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ม.1-3 

23 

18 นายประมาณ  แสงเพ็ชร 36 7 พนักงาน
ราชการ 

กศ.บ. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

กอท ป.1-3 

คอมเพิ่มเติม 

26 

19 นางสาวพรรษพร  วงษ์ผึ่ง 23 6 
เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. ปฐมวัย อนุบาล  3 30 

20 นางสาวนภัส              
      เพราะส าเนียง 

25 6 
เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอน
คณิตศาสตร ์

อนุบาล  2 30 

21 นางสาวธรีภรณ์         
      วงค์นิจศร 

29 6 
เดือน 

ครูพี่เลี้ยง คบ. 
 

วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา) 

ภาษาไทย ป.2/2 
คณิตศาสตร ์ป.2/2 

18 

21 นางสาวอารีย ์  สรกิจ 40 8 ธุรการ อสบ. เทคโนโลยี
การจดัการ
ผลิต 

- - 
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สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาขาวิชา จ านวนคน ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)  

การบริหารการศึกษา 3 24 

ประถมศึกษา 1 24 

ภาษาอังกฤษ 2 21 

ภาษาไทย 3 22 

พลศึกษา 1 21 

สังคมศึกษา 3 22 

ปฐมวัย 1 24 

วิทยาศาสตร ์ 1 24 

คณิตศาสตร ์ 1 24 

เคมี  -  ชีวะ 1 24 

ปรัชญา 1 24 

ดนตรีศกึษา 1 20 

คหกรรม  1 24 

เฉลี่ย 22 22  ชม./สัปดาห์ 
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3.   ข้อมูลนักเรียน 
   1.   จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น    352    คน  
   2.   จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น    370   คน จ าแนกตามระดับชัน้ที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

อ.1 - - - - - 

อ.2 1 10 16 26 26 

อ.3 1 16 7 23 23 

รวม 2 26 23 49  

ป. 1 1 10 9 19 19 

ป. 2 2 21 13 34 17 

ป. 3 1 17 14 31 31 

ป. 4 1 19 10 29 29 

ป. 5 1 21 10  31 31 

ป. 6 2 30 18 48 24 

รวม 8 118 74 192  

ม. 1 2 24 26 50 25 

ม. 2 1 24 5 29 29 

ม.3 2 27 23 50 25 

รวม 5 75 54 129  

รวมทั้งหมด 15 219 151 370 - 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนนักเรียนแยกชาย - หญิง
ระดับอนุบาลศึกษา

ชาย หญิง
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเ รียนแยกชำย - หญิง
ระดับประถมศึกษำ

ชาย หญิง



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
16 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8  กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ ชั้น ป.1 –ป.6    ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน นักเรียนที่ได้
ตั้งแต ่3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละนักเรียน
ที่ได ้3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 192 50 36 27 19 25 22 9 4 113 58.85 
คณิตศาสตร ์ 192 50 37 25 28 23 18 7 4 112 58.33 
วิทยาศาสคร์ 192 45 54 37 28 19 3 1 5 136 70.83 
ภาษาอังกฤษ 192 50 41 24 28 31 11 3 4 115 59.90 
สังคมศึกษาฯ 192 74 45 33 19 11 1 4 5 152 79.17 
สุขศึกษา 192 95 38 25 14 9 5 2 4 158 82.29 
การงาน 192 116 21 22 11 10 3 6 3 159 82.81 
ศิลปะ 192 104 19 13 8 12 7 25 4 136 70.83 

รวม 1536 584 291 206 155 140 70 57 33 1081 70.38 
ร้อยละ  38.02 18.95 13.41 10.09 9.11 4.56 3.71 2.15   

 

24 24

27
26

5

23
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30
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเ รียนแยกชำย -หญิง
ระดับมัธยมศึกษำ

ชาย หญิง
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8  กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3   ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .3 ปีการศึกษา 2563 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน นักเรียน
ที่ได้

ตั้งแต ่3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ 3 ขึ้น

ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 มส ร 
ภาษาไทย 104 7 33 12 10 18 14 19 11 10 0 22 21.15 
คณิตศาสตร ์ 104 6 16 17 18 12 6 13 6 10 0 39 37.50 
วิทยาศาสตร์ 104 26 10 23 16 9 8 5 7 0 0 59 56.73 
ภาษาอังกฤษ 104 14 16 17 13 7 10 12 5 10 0 47 45.19 
สังคมศึกษาฯ 104 13 17 17 9 18 7 9 4 10 0 47 45.19 
สุขศึกษา 104 35 20 17 7 3 5 13 4 0 0 72 69.23 
การงาน 104 30 17 11 9 16 4 15 2 0 0 58 55.77 
ศิลปะ 104 29 8 14 9 9 7 20 8 0 0 51 49.04 

รวม 832 160 107 128 91 92 61 106 47 40 0 395 47.48 
ร้อยละ  19.23 12.86 15.38 10.94 11.06 7.33 12.74 5.65 4.81 0    
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สงัคม

สขุศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาองักฤษ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3   ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  - 6   ประจ าปีการศึกษา  2563
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5. ข้อมูลผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ (NT และ O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2563 

ความสามารถของนักเรียน จ านวนเต็ม 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนน
เขตพื้นที่ 

คะแนน
สังกัด 

คะแนน
ประเทศ 

1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy)  31 37.02 46.20 47.76 47.46 

2. ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)  31 28.44 36.52 41.30 40.47 

รวมความสามารถทั้ง  2  ด้าน  31 32.73 41.36 44.53 43.97 

22
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47

72

51
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47
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ภาษาไทย

คณิต

วทิย์

สงัคม

สขุศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาองักฤษ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ละรำยวิชำในระดับ  3  ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 - 3   ปีกำรศึกษำ  2563
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โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่  3    ปีกำรศึกษำ   2563

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ รวมทัง้  2 ด้าน
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ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ รวมทัง้  2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนชองผู้เรียน
ระดับชำติ  (NT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่  3   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียน เขตพืน้ท่ี สงักดั ประเทศ



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
20 

 

รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน
เต็ม(คน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สพฐ  ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย  
ระดับประเทศ 

1.ภาษาไทย 20 65.03 54.16 54.96 56.20 

2.คณิตศาสตร ์ 20 26.05 26.97 28.59 29.99 

3.วิทยาศาสตร ์ 20 39.00 35.50 37.64 38.78 

4.ภาษาอังกฤษ 20 38.29 39.07 38.87 43.55 

เฉลี่ย   4   กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้  42.09 38.93 40.01 42.13 
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1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.ภาษาองักฤษ เฉลี่ย  4 กลุม่สาระการ
เรียนรู้

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2563   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวน
เต็ม(คน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สพฐ  ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย  
ระดับประเทศ 

1.ภาษาไทย 23 52.39 53.12 55.18 54.29 

2.คณิตศาสตร ์ 23 20.17 22.89 25.82 25.45 

3.วิทยาศาสตร ์ 23 26.82 28.47 30.17 29.89 

4.ภาษาอังกฤษ 23 27.93 31.77 34.14 34.38 

เฉลี่ย   4   กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 23 31.83 34.06 36.33 36.22 
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1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วทิยาศาสตร์ 4.ภาษาองักฤษ เฉล่ีย  4 กลุม่สาระการเรียนรู้

ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับข้ันพื้นฐำน (ONET)  ปีกำรศึกษำ  2563 ชั้นประถมศึกษำปี
ท่ี  6

โรงเรียน จงัหวดั สงักดั ประเทศ
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ภาษาไทย คณิต วทิย์ฯ องักฤษ เฉล่ีย 4 กลุม่สาระ

ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   
ปีกำรศึกษำ  2563    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3
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โรงเรียน จงัหวดั สงักดั ประเทศ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET)  
ปีกำรศึกษำ  2563   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3

ภาษาไทย คณิต วทิย์ฯ องักฤษ
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6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลำง) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 (ข้อสอบกลำง) ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสำระ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตำมคุณภำพ 

ไม่ผ่ำน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 
 

- - - - - - - - 

คณิตศำสตร์ 
 

- - - - - - - - 

วิทยำศำสตร ์
 

- - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ - - - - - - - - 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 (ข้อสอบกลำง) ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสำระ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตำมคุณภำพ 

ไม่ผ่ำน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 
 

- - - - - - - - 

คณิตศำสตร์ 
 

- - - - - - - - 

วิทยำศำสตร ์
 

- - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ - - - - - - - - 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 (ข้อสอบกลำง) ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสำระ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตำมคุณภำพ 

ไม่ผ่ำน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 
 

- - - - - - - - 

คณิตศำสตร์ 
 

- - - - - - - - 

วิทยำศำสตร ์
 

- - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ - - - - - - - - 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ข้อสอบกลำง) ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสำระ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตำมคุณภำพ 

ไม่ผ่ำน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 
 

- - - - - - - - 

คณิตศำสตร์ 
 

- - - - - - - - 

วิทยำศำสตร ์
 

- - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ - - - - - - - - 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (ข้อสอบกลำง) ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสำระ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนตำมคุณภำพ 

ไม่ผ่ำน ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภำษำไทย 
 

- - - - - - - - 

คณิตศำสตร์ 
 

- - - - - - - - 

วิทยำศำสตร ์
 

- - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
25 

 

รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

7. ข้อมูลผลกำรประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีที่  1 19 18 0 0 1 

ประถมศึกษาปีที่  2 34 32 1 1 0 

ประถมศึกษาปีที่  3 31 9 22 0 0 

ประถมศึกษาปีที่  4 29 14 12 1 2 

ประถมศึกษาปีที่  5 31 0 19 12 0 

ประถมศึกษาปีที่  6 48 7 24 16 1 

มัธยมศึกษาปีที่  1 49 12 24 4 9 

มัธยมศึกษาปีที่  2 29 8 12 9 0 

มัธยมศึกษาปีที่  3 50 23 17 0 10 

รวม 320 123 131 43 23 

เฉลี่ยร้อยละ 38.44 40.94 13.44 7.19 
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8. ข้อมูลผลกำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(กำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีที่  1 19 6 6 7 0 

ประถมศึกษาปีที่  2 34 19 9 6 0 

ประถมศึกษาปีที่  3 31 1 14 16 0 

ประถมศึกษาปีที่  4 29 8 17 2 2 

ประถมศึกษาปีที่  5 31 0 19 12 0 

ประถมศึกษาปีที่  6 48 4 20 23 1 

มัธยมศึกษาปีที่  1 49 12 13 18 6 

มัธยมศึกษาปีที่  2 29 6 7 12 9 

มัธยมศึกษาปีที่  3 50 13 27 0 10 

รวม 320 69 132 96 28 

เฉลี่ยร้อยละ 21.56 41.25 30.00 8.75 
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9. ข้อมูลผลกำรประเมนิกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษาปีที่  1 19 18 1 

ประถมศึกษาปีที่  2 34 34 0 

ประถมศึกษาปีที่  3 31 31 0 

ประถมศึกษาปีที่  4 29 27 2 

ประถมศึกษาปีที่  5 31 31 0 

ประถมศึกษาปีที่  6 48 47 1 

มัธยมศึกษาปีที่  1 49 40 9 

มัธยมศึกษาปีที่  2 29 29 0 

มัธยมศึกษาปีที่  3 50 40 10 

รวม 320 297 23 

เฉลี่ยร้อยละ 92.81 7.19 
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10. ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

 

ท่ี 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู ้

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1 ห้องสมุด 31 40 45 24 35 26 31 31 40 

2 ห้องคอมพิวเตอร ์ 40 50 37 32 47 33 56 52 65 

3 สวนมะนาว 36 48 30 23 41 29 51 53 59 

4 ห้องวิทยาศาสตร ์ 36 48 30 23 41 29 51 53 59 

5 สนามกีฬา 25 35 46 38 40 32 37 48 31 

6 สนามเด็กเล่น 36 48 30 23 30 5 0 0 0 

7 สวนพฤกษศาสตร ์ 20 48 30 15 41 29 15 27 23 

8 แปลงเกษตร 0 0 0 23 41 29 51 53 59 

9 ห้องนาฏศิลป ์ 23 24 0 30 50 29 51 53 59 

10 ห้องดนตร ี 13 11 10 23 41 29 51 53 59 
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จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน   ปีกำรศึกษำ  2563 

 

ท่ี 

 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู ้

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1 ไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

0 0 0 0 0 0 48 57 65 

2 การปลูกแก้วมังกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 การท าเส้นขนมจีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 สวนมะนาว 15 50 47 51 49 42 57 55 50 

5 การท าบายศรีสู่ขวัญ 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

6 การร าเซ้ิงบ้ังไฟ 25 21 32 40 47 43 52 55 57 

7 วัดทุ่งหินโคน 20 31 32 30 31 35 51 54 58 
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11.  ข้อมูลงบประมำณ 
                ปีงบประมำณ  2563 

ประเภท จ ำนวนเงิน 
เงินอุดหนุนใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
โครงการเรียนฟรี  15  ปี 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

893,000 
531,873 
120,000 
225,080 

รวม 1,709,953 
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จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน   ปีกำรศึกษำ  2563

ไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลกูแก้วมงักร การท าเส้นขนมจีน สวนมะนาว การท าบายศรีสูข่วญั การร าเซิง้บัง้ไฟ วดัทุ่งหินโคน
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 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนปฐมวัยที่รับผิดชอบ 
 2.1   ตารางแสดงจ านวนนักเรียน 

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

 
          ครูประจ าชั้น ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 10 15 25 1 นางสาวภณดิา   ธรรมมา 
อนุบาล  3 16 7 23 1 นางสาวพรรษพร   วงษผ์ึ่ง 

รวม 26 22 48 2  
 
2.2 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่รับผิดชอบ ที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามัย 

ระดับชั้นที่สอน ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ ์ ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนส่วนสูงตามเกณฑ ์
อนุบาล  2 80 92 
อนุบาล  3 73.91 95.65 

 
2.3  ตำรำงแสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ ์ทำงกำรเรียนของนักเรยีนที่รับผิดชอบ  ปีกำรศึกษำ 2563 
       ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓   ระดับปฐมวัย 
                  รอ้ยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละดา้นในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง ๔ ด้าน 
ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 18 25 25 22 16 
อ.3 18 23 23 21 17 
รวม 36 48 48 43 33 

ร้อยละ 75 100 100 89.58 68.75 
 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของนักเรียนปฐมวัยที่รับผิดชอบ 
            3.1 ระดับการศึกษา สว่นใหญ่   ต่ ากวา่ปริญญาตรี  
            3.2 ร้อยละของอาชีพ 

  รับราชการร้อยละ  ๐.๐๐   พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๐.๐๐ 
  รับจ้างร้อยละ ๙๐              เกษตรกร ร้อยละ ๑๐  
 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
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  3.3 ร้อยละของสถานภาพ 
  อยู่ด้วยกันรอ้ยละ  ๓๐  แยกกันอยู่ ร้อยละ  ๗๐ 
  อื่นๆร้อยละ - 
3.4 รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี   เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 

4. ข้อมูลทรัพยำกร (จ านวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกในห้องเรียนหรือที่รับผิดชอบ) 
 4.1 คอมพิวเตอรจ์ านวน    ๒    เครื่อง 

 4.2 เครื่องเล่นสนาม    ได้แก ่๑.กระดานลื่น ๑  ตัว   ราวไต่   ๑   ตวั   กระดานหก  ๓   ตัว    
4.3 ห้องสุขา   ๔ ห้อง  
4.4 อ่างลา้งหน้า  ๑  แห่ง 

5. ข้อมูลชุมชน/แหล่งเรียนรู้ ที่น ำนักเรียนไป ค้นคว้ำ หำควำมรู้ 
5.1  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก ่ วัดบ้านทุ่งหินโคน หมู่ ๑๒  สวนข้าวโพด   สวนเกษตรอินทรีย ์  

ทุ่งนา   วดับ้านบะเจริญ หมู่ ๙   วดับ้านหนองโสน  หมู่ ๑๙  สถานีอนามยัต าบลสระขวัญ   
 5.2 ลักษณะ/สภาพของชุมชน                      

สภาพของชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นครอบครัวอาศัยอยู่เป็นคุ้ม โดย 
ภาพรวมของหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน ประชากรสว่นมากประกอบอาชีพ รับจ้าง  เกษตรกรรม  มีฐานะ
ยากจน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาท้องถิ่นคือ ภาษาไทย และภาษาอีสาน    บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก ่ ไร่อ้อย  
ทุ่งนา  หนองน้ าสาธารณะ  สวนผัก  ไร่มันส าปะหลัง  ข้าวโพด    ฯลฯ  

ประชากรสว่นใหญ่นับถือศาสนาพทุธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณี
งานบุญตามเทศกาลต่างๆ  ทั้ง ๑๒ เดือน เช่น   ประเพณีวันเข้าพรรษา  วันสารทลาว     ผา้ป่า    กฐิน    บุญบ้ังไฟ    
ฯลฯ  

5.3 ชุมชนให้ความรว่มมอื เช่น  ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เชน่  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน     
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  เป็นต้น 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวยั 

มำตรฐำนกำรศึกษำ: ด ี

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
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มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพเด็ก 

1. ระดับคุณภำพ ด ี

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน   มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจดัให้เด็กไดร้ับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอยา่งสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธง  นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวัน จดัหา อุปกรณ ์
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจดับอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกีย่วกับโรคตดิต่อใน
ชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวติประจ าวนั มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจดั
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการดา้นร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ  ต าบลสระขวัญ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมใหเ้ด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับเครือข่าย มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้าง เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม ชว่ยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ด ียิ้ม ไหว ้ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทาน
อาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจ้ักดูแลรกัษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได้ โดย
การใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรยีนรู้ รู้จกัเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม 
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จกัทดแทนบุญคณุพ่อ แม่ ครู โดยจดั
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ    กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เชน่ วันไหว้คร ู        
วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ ์จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็น
ของตน มีความอดทน มคีวามมั่นใจ กล้าพูด กลา้แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางดา้นศิลปะ ดนตร ีให้
นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ใหเ้ด็กได้ท ากจิกรรมดว้ยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการ
จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ และมีการจัดกจิกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เดก็มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการ
เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการคา่ยวทิยาศาสตร ์ ท าให้เด็กไดฝ้ึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสรา้งสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู ้โดยส่งเสริมให้เด็กมี
ความสนใจเรียนรู้สิ่งตา่งๆ รอบตวั กล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เดก็อ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศลิปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ และป้ันดินน้ ามัน  ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอ
ผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธก์ับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณจ์ริง 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
34 

 

รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได้ ร้อยละ ๗๕ 
- การแข่งขันกีฬาระดับเครือข่ายสระขวัญ 
- เด็กมพีัฒนาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ร้อยละ 100  สังเกตไดจ้ากการ 

กล้าพดู กลา้แสดงออก รูจ้ักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รูจ้ักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ รา่เริง แจ่มใส เป็นผู้น า – ผูต้ามได ้

- เด็กมีพัฒนาดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 100  สังเกตไดจ้ากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รูจ้ักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทัง้ของส่วนตัวและส่วนรวม ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมพีัฒนาการดา้นสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้คิดเป็นร้อยละ 
89.58 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข มีอารมณ์แจ่มใส รา่เริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
สติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกจิกรรมประจ าวันอยา่งด ี
 

-ด้านการมีความคดิรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอา่น 
-การท ากจิกรรมเสริมสตปิัญญาให้เหมาะสมตามวยั 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรือ่งสุขนิสัยที่ดี เช่น การลา้งมือ
ก่อนรับประทานอาหาร มารยาทการรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น การใช้ช้อนกลาง ลา้งมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาต ิ
-การใช้ค าพดูขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 

๑.) โครงการส่งเสริมศกัยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
๒)  โครงการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
๓)  โครงการห้องเรียนหรรษา 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ  ด ี

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
              การจัดการศกึษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพันธกิจ

ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวยัของเด็ก  ประสบการณข์องเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุก
ด้าน  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์จติใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจดั
การศกึษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝา่ยได้มบีทบาทในการมีสว่นร่วมการจดัการศึกษา  โดยให้มีการประสาน
ความรว่มมือเพื่อรว่มกันพัฒนาผู้เรียนตามศกัยภาพ 
    โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน   ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซ่ึงเอื้อประโยชน์  และอ านวยความสะดวก
ต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจติใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จดัให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของ
ใช้  เครือ่งนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุม
หนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จดัให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่น
ทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จดัให้มีพื้นที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดรา่งกาย  ห้องน้ าห้องส้วม  
พร้อมอุปกรณท์ี่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก เน้นการเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครวั  ชุมชน  และท้องถ่ินจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้คือมีครูประจ าการ
ที่จบการศกึษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองrพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศกึษาปฐมวัยอย่างตอ่เน่ือง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มทีักษะในการจดัประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจดักิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มมีุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน   
 
   2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเองสถำนศึกษำ 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสตูร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- แบบประเมินมาตรฐาน ประกันคุณภาพภายใน 
- รายงานผลการเข้ารว่มอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
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-  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
-  กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง นอกห้องเรียน 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
              - การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บรกิาร
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ ์
               - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชพี 

        -  จดัครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจดั
ประสบการณ ์
       - จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู ้อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอยา่งชัดเจน 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 

๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
๒)  โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ 

     ๓)  โครงการห้องเรียนหรรษา 
 
มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ   ด ี

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
    2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดา้น  ทั้งทางดา้นร่างกาย   
อารมณ์จติใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ด ี   
มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทัง้ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย  จดัประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่ครอบคลุมพฒันาการในทุกๆดา้นให้เหมาะสมกับวัย  ด้านรา่งกาย พัฒนาการ
เคลือ่นไหวทางร่างกายอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้รา่งกายทกุสว่นทั้งกล้ามเน้ือมัดใหญ่มดัเล็กให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพดา้นอารมณ ์จิตใจ เดก็มีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อยา่งเหมาะสม  รูจ้ักยับย้ังชั่งใจ รู้จัก
การรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เดก็ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร
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ประจ าวันได ้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญด่้านสติปัญญา  มีความคดิร่วมยอด รู้จักการ
แก้ปัญหา สื่อสารและมทีักษะความคดิพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อยา่งเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรูร้าย
กลุ่ม  เพื่อกอ่ให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคค ี การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อยา่ง
มีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชัน้เรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรยีนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้ มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ และการจดักิจวัตรประจ าวนั   ด้วยเครื่องมือและวธิกีารที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนรว่ม  เพื่อ
ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้นชั้นเรียน มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจดัท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสตูรการศกึษาปฐมวัย  มกีารประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี    มีการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา  โดยทุกฝา่ยมีส่วนรว่ม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดอยา่งต่อเน่ือง 
   2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ ์
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้  
 - การจดักิจกรรมประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
           -      เด็กมพีัฒนาการการอย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพ  มวีินัย มีความรับผิดชอบ 

-      เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-      มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ครอบคลุมตามแผนการจดัประสบการณ์ 

-  พฒันาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเดก็เรียนรู้การอยู่รว่มกัน 
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แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
๑.)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

     ๒.)โครงการห้องเรียนหรรษา 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน 

ระดับคุณภำพ : ดี 

1.กระบวนกำรพัฒนำ  

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนดว้ยวธิีการที่หลากหลาย  ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วดัของหลักสูตร  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน  เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและการลงมือปฏิบัติจริง  ครูใช้วิธกีารจดัการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นการสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีการจดับรรยากาศชั้นเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยในการ
จัดการเรียนการสอน   เน้นพัฒนาด้านการอา่นการเขียนส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3   เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการเรียน   ครูมกีารใชว้ิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะดา้นการเรยีนของผู้เรียนใน
การด้านการคดิวิเคราะห์  นอกจากนี้โรงเรียนได้พฒันาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  พัฒนาทักษะชวีิตผู้เรียนมีกิจกรรมส่งเสริมอาชพี  เช่น  กจิกรรมการปลูกมะนาว   กิจกรรมดนตรี   
กิจกรรมนาฏศิลป์   กจิกรรมทักษะอาชีพ   เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีกจิกรรมที่หลากหลาย  
เช่น  กิจกรรมท าบุญในวนัพระสวนะ  กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร ์  กิจกรรมพี่ไหว้น้อง    

 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาเพื่อทกัษะของผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ   โรงเรียนบ้านทุง่หินโคน
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  นักเรียนไดร้ับการพัฒนาด้านทกัษะชีวิต เช่น   กิจกรรมการปลูกมะนาวบ้านทุ่ง  เป็นการ
พัฒนาทักษะอาชีพและการหารายไดร้ะหว่างเรียนของนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดนตรี  กิจกรรมนาฏศิลป์   
ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี  ห่างไกลยาเสพติด   เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2. ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดา้นวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านใน
แต่ละระดับชั้น  มีความสามารถสื่อสารไดด้ี  รูจ้กัการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นได้ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย  เป็นคนกล้าแสดงออกและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
สร้างสรรค์   มกีารสืบค้นข้อมูลหรือมีการหาความรู้จากสือ่เทคโนโลยีได้ดว้ยตนเอง   สามารถคิดวเิคราะห์แยกแยะ
สามารถรู้เทา่ทันสื่อและสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   รู้จกัและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด  รูจ้ักการเลือกและดแูลรักษาสุขภาพ  รักการออกก าลังกาย  นักเรียนทุกคนสามารถในการเล่นกีฬามีทักษะและ
น้ าใจนักกีฬา  มีทัศนคตทิี่ดีต่ออาชีพสจุรติ  มคีวามเข้าใจและใช้ชีวติอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ความสามารถ
ในการอา่น 

(ระดับ ป.1  -   

ป.4) 

ระดับยอด
เย่ียม 

 

 

 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร  

 

 

 

 

 

 

 

64.28

96.55

73.08

90.90

0.00

3.45

19.23

4.55

35.71

0.00
7.69 4.55

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่  1  - 4  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

66.67

85.29

38.71

48.15

70.97 71.43

36.00

18.18

25.00

16.67
11.76

19.35

22.22
29.03

45.71

24.00
27.27

44.44

16.67

2.94

41.94
29.63

0.00

17.14

40.00

54.55

30.56

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
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70.00

80.00

90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ชั้น  ป.1  - ม.3  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผา่น



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
41 

 

รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

ประเด็น 

ควำมสำมำรถ
ในกำรคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมสำมำรถ
ในกำร

แก้ปัญหำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรประเมิน 

 

 

 

61.11

82.35

48.39 48.15

54.84

80.00

27.03

4.00

66.67

11.11
14.71

29.03

33.33

32.26

45.71

29.73

40.00

21.43

27.78

2.94

22.58

18.52

12.90

8.57

18.92

32.00

9.52
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด
ชั้น  ป.1  - ม.3  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผา่น

61.11

80.00

54.84

62.96

70.97 70.83

56.76 56.00 57.14

38.89

17.14

45.16

25.93
29.03 29.17

21.62 20.00

28.57

0.00
2.86

0.00

11.11

0.00
0.00

13.51
16.00

9.52

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ชั้น  ป.1  - ม.3  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผา่น ไม่ผา่น
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ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้
ทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้
เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

100.00 97.06

67.74
72.41

90.32

74.47

37.84

24.00

90.48

0.00 2.94

25.81
10.34

9.68 10.64

54.05

20.00

0.00

0.00

0.00
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14.89
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56.00
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0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ชั้น  ป.1  - ม.3  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผา่น ไม่ผา่น

61.11

80.00

54.84

62.96

70.97 70.83

56.76 56.00 57.14

38.89

17.14

45.16

25.93
29.03 29.17

21.62 20.00

28.57

0.00
2.86

0.00

11.11

0.00 0.00

13.51
16.00

9.528.11 8.00
4.76

0.00
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70.00

80.00

90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  - มัธยมศึกษาปีที่  3

จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผา่น
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ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาต ิ
(NT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำร
ทดสอบ  
ONET 

 

 

 

 

 

 

 

37.02

28.44
32.73

46.2

36.52
41.36

47.76

41.3
44.53

47.46

40.47
43.97

0
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60

ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ รวมทัง้  2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนชอง
ผู้เรียนระดับชำติ  (NT)

ชั้นประถมศึกษำปีที่  3   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563

โรงเรียน เขตพืน้ท่ี สงักดั ประเทศ

65.03

26.05

39.00 38.29
42.09

54.16

26.97

35.5
39.07 38.93

54.96

28.59

37.64 38.87 40.02

56.2

29.99

38.78

43.55 42.13
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1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วทิยาศาสตร์ 4.ภาษาองักฤษ เฉล่ีย  4 กลุม่สาระการ
เรียนรู้

ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน (ONET)  ปีกำรศึกษำ  2563
ชั้นประถมศึกษำปีที่  6

โรงเรียน จงัหวดั สงักดั ประเทศ
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คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค์
ของผู้เรียน 

 

 

 
 

 

52.39 53.12 55.18 55.14

20.17
22.89

25.82 25.4626.82 28.47 30.17 29.8927.93
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โรงเรียน จงัหวดั สงักดั ประเทศ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET)  
ปีกำรศึกษำ  2563   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3

ภาษาไทย คณิต วทิย์ฯ องักฤษ

100.00

94.12

29.03

48.28

0.00

14.58

26.09

32.00

79.31

0.00
2.94

70.97

41.38

61.29

50.00
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0.00
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0.00
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - มัธยมศึกษาปีที่  3   จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผา่น ไม่ผา่น
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 ผลงำนและรำงวัลของคุณภำพผู้เรียน 

 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19  ท ำให้งดกิจกรรมกำรแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงกำรใกล้ชิดกันและกำรแพร่
ระบำดดังกล่ำว 

3.จุดเด่น 

 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นการเรียนการสอนที่ไดล้งมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและน า
ทักษะที่ได้ไปใช้ในชวีิตประจ าวัน  โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยี  มีคอมพิวเตอรแ์ละโทรทัศน์ใน
ห้องเรียนเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนได้ฝึกฝนกิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  กจิกรรม
ท าบุญทุกวันพระสวนะ  กิจกรรมการล้างจาน   กจิกรรมสวดมนต์ทุกวันศกุร์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มกีิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะความสนใจของผู้เรียน  เช่น  กิจกรรมดนตรี  กิจกรรม
นาฎศิลป์   กจิกรรมการปลูกมะนาว  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะอาชีพเพือ่ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ 

4.จุดควรพัฒนำ 

  ผู้เรียนในระดับชั้น  ป.1 – ป.6  ต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ  การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล พัฒนาทักษะดา้นการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1- ม.3  
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคตทิี่ดีตอ่ความเป็นไทย  ไม่หลงใหลค่านิยม  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเกินไป 
ผู้เรียนขาดความกระตือรอืร้นในการเรียนการสอน   อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เอื้ออ านวยในการเรียน  เช่น  ครอบครัว
แตกแยก   อยู่กับผู้สูงอายุ   ไม่มใีครสนใจท าให้นักเรียนขาดเรียนและไม่มีโอกาสในการศึกษาต่อ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ : ดี 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
          

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศกึษา 
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศกึษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจดัการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทัง้จัดหาทรพัยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้ มกีารด าเนินการนิเทศ ก ากับ ตืดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
          
2.1 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ดังนี้   
 เป้ำหมำย 
 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้เต็มตามศกัยภาพของผู้เรียนและเป็นคนดีมีคุณธรรม  
สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  น าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคนด ี วิถีแห่งการเรียนรู้  เชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  น้อมน าวิถีเศรษฐกิจพอพียง” 
 ภำรกิจ 

1. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการอ่าน  การเขียนและการคดิวิเคราะห์ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และภารกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

พัฒนาของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตอ้งการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นใหผู้้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้     

2.3 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้สว่นเสียมีส่วนร่วมใน 
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การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ          
2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคณุภาพโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน มีส่วนร่วมในการรว่ม

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รบัผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 โงเรียนบ้านทุ่งหินโคนมีการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา    

2.6 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝา่ยมีส่วนร่วม   
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพฒันาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
 2.7   โรงเรียนบ้านทุ่งหนิโคนมีการระดมทรพัยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครอืข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ 
 

 2.8   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

0%0%0%

100%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนคร้ังที่ครูเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำทำงวิชำชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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2.9 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.9 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

1. จุดเด่น 
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้ใช้เทคนิค 
 
 
 

10%

50%
20%

20%

แผนภูมิแสดงจ ำนวนเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน

0%0%1%

99%

ร้อยละของครูที่ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับติดตำมประเมินผลจำกผู้บริหำร

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชดัเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสตูรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อยา่งมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และการจัดท ารายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

2. จุดควรพัฒนำ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนรว่มในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
2. สรา้งเครือข่ายความรว่มมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
อย่างจริงจังและเป็นรูปแบบมากขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ :  ด ี

1. กระบวนกำรพัฒนำ    
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ด าเนินการส่งเสริมให้ครจูัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ 

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก ่งานหลักสูตร มกีารประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน มกีารบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุก
ระดับชั้นจัดหน่วยการเรยีนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวชิา หน่วยการ
เรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีส่อดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู ้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสให้นักเรียนทกุคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ดว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครมูีการมอบหมาย
หน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการ
เรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสื่อที่
ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยครูมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอนดังนี้ 

1. สอนนักเรียนโดยวิธีการที่หลากหลายตามเน้ือหาวิชาของสาระการเรียนรู 
2. แสดงบทบาทในฐานะผู้แนะน า(Guide)ประสบการณ์ทางการศึกษา 
3. กระตือรือร้นในบทบาท ความรู้สึกของ นักเรียน 
4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนของหลักสูตร 
5. ใช้เทคนิคการค้นพบดว้นตนเองของ นักเรียนเป็นกิจกรรมหลัก 
6. มีการเสริมแรงหรือใหร้างวัลมากกว่าการลงโทษมีการใช้แรงจูงใจภายใน 
7. ไม่เคร่งครัดกับมาตรฐานทางวิชาการจนเกินไป 
8. มีการทดสอบเล็กน้อย 
9. มุ่งเน้นการท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมใจ 
10. สอนโดยไม่ยึดติดกับห้องเรียน 
11. มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน 

12. มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการและทักษะด้าน จิตพิสัยเท่าเทียมกัน 
 

    2. ผลกำรด ำเนินงำน          

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครู การจดัการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดี  ส่งผลให้ผลการประเมินการ
ทดสอบระดับชาติสูงมีค่าสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วทิยาศาสตร์  และคะแนนรวม  4  
กลุ่มสาระมีคา่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และมัธยมศึกษาปีที่  3 
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แบบสรุปเปรียบเทียบ ONET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปี 2562-2563 
 

สำระ 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ เพิ่ม ( + ) 

จังหวัด 
เพิ่ม ( + ) 

สังกัด 
เพิ่ม ( + ) 

ภำค 
เพิ่ม ( + ) 

ประเทศ 

เพิ่ม ( + 
) 

2562 2563 ลด ( - ) ลด ( - ) ลด ( - ) ลด ( - ) ลด ( - ) 

ภำษำไทย 51.97 65.03 13.06 54.16 10.87 54.96 10.07 58.54 6.49 56.2 8.83 
คณิตศำสตร์ 32.00 26.05 -5.95 26.97 -0.92 28.59 -2.54 31 -4.95 29.99 -3.94 
วิทยำศำสตร ์ 36.95 39.00 2.05 36.5 2.5 37.64 1.36 40.18 -1.18 38.78 0.22 
ภำษำอังกฤษ 32.5 38.29 5.79 39.07 -0.78 38.87 -0.58 48.03 -9.74 43.55 -5.26 

  
153.42 168.37 14.95 156.7 11.67 160.06 8.31 177.75 -9.38 168.52 -0.15 
38.36 42.09 3.74 39.18 2.92 40.02 2.08 44.44 -2.35 42.13 -0.04 

 

 
 

แบบสรุปเปรียบเทียบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปี 2562-2563 
 

สำระ 

ปีกำร 
ศึกษำ 

ปีกำร 
ศึกษำ เพิ่ม ( + ) 

จังหวัด 
เพิ่ม ( + ) 

สังกัด 
เพิ่ม ( + ) 

ภาค 
เพิ่ม ( + ) 

ประเทศ 
เพิ่ม ( + ) 

2562 2563 ลด ( - ) ลด ( - ) ลด ( - ) ลด ( - ) ลด ( - ) 

ภำษำไทย 48.58 52.39 3.81 53.12 -0.73 55.18 -2.79 56.41 -4.02 55.14 -2.75 
คณิตศำสตร์ 21.85 20.17 -1.68 22.89 -2.72 25.82 -5.65 26.59 -6.42 25.46 -5.29 
วิทยำศำสตร ์ 26.88 26.82 -0.06 28.47 -1.65 30.17 -3.35 30.61 -3.79 29.89 -3.07 
ภำษำอังกฤษ 27.85 27.93 0.08 31.11 -3.18 34.14 -6.21 37.17 -9.24 34.38 -6.45 

  

125.16 127.31 2.15 135.59 -8.28 145.31 -18.00 150.78 -23.47 144.87 -17.56 
31.29 31.83 0.54 33.90 -2.07 36.33 -4.50 37.70 -5.87 36.22 -4.39 

 
 
    3. จุดเด่น          

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจดักิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ 
ปฏิบัติจริง มีการให้วธิีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง นักเรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
 

2. จุดควรพัฒนำ 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมลู 

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
52 

 

รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม   
 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับสอง   ดี  
  

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้วา่ ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจดัการศึกษา อยูใ่นระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศกึษา อยู่
ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ   ทั้งนี้ 
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน มีการจดักิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดบัชาติสูงมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสสื่อสารไดด้ี  และมี
ความประพฤตดิ้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่
ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในดา้นกระบวนการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมิน
รายมาตรฐานอยู่ในระดบัดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและการด าเนินงานตามแผนที่เกิดจาก
การมีสว่นร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
การพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ครูจดักระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
ความต้องการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู ้ติดตาม ตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงทุกขัน้ตอน สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมี
ผลกรประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวาง
ระบบ แลด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทำงกำรพฒันำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) 
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน่ จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
๑)ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนมีผลการประเมิน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงข้ึนในบางกลุ่มสาระ และ
นักเรียนกล้าแสดงออก รา่เริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒)ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียน
เพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยใีนการแสวงหา
ความรู้ได้ดว้ยตนเอง  
๓)ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรบัของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี
วินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าแถวซื้อ
อาหาร  การเข้าแถวล้างจาน  เป็นต้น 

 
ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านการเรียนรู้ที่แตกตา่งกัน  
พื้นฐานครอบครวัที่ไม่สมบูรณ์  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ขึ้นแต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศในบางกลุ่ม
สาระ  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตาม
หน้าที่ ตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวธิี เช่น การ 
 
 
 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๑)ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
๒)ควรสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจดัการศกึษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝา่ยมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจดั
การศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกบัผลการจัด
การศกึษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจดั
การศกึษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 

การจดัการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจดัการศึกษา 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
๑)ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒)ครูจัดกจิกรรมให้นักเรยีนแสวงหาความรูจ้ากสือ่เทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๓)ครูให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔)ครูจัดกจิกรรมให้นักเรยีนเรียนรู้การคดิ ได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕)ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
๑)ครูควรจัดกจิกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แห่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒)ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ให้สามารถน าเสนอ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
๓)ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.๔-๖ ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติ
ที่ดีต่อความเป็นไทย ไมห่ลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔)ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัชี้วดัตามหลักสตูรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่ง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน

สภาพด ีและพร้อมใช้งานเสมอ 
๕)ควรควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลายตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาตวิิชา 
๖)ครูควรน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ 
๗)ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพื่อนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 

  
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 ๑.การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนข้ึน 
 ๒.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถเรียนรู้ได้เต็มศกัยภาพ 
 ๓.การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รบัมอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้
และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 ๔.การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑.การพัฒนาครูผู้สอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที ่๒๑ 
 ๒.การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
 ๓.การจัดสรรครูผู้สอนใหต้รงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ภำคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 

เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2560   ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
  

ประกาศ ณ วันที ่16 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
              (นายชาญชัย    ยนืยง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
58 

 

รายงานการประเมินตนเอง  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  ประจ าปีการศึกษา  2563 

 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านทุง่หินโคน 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเรจ็ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบาย

การปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรือ่ง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ โรงเรียน บ้านทุ่งหินโคน เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศกึษาให้ยดึหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด มาตรฐาน
การศกึษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และเพื่อเป็นการ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
บ้านทุ่งหินโคน   ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
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โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  จึงประกาศให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

         (นายชาญชัย   ยืนยง )  
         ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
โรงเรียน บ้ำนทุง่หนิโคน 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี ้
 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคดิเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
   ๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยูร่ว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
 ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 ๓.๓  มกีารบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
 ๓.๕  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยแนบท้ำยประกำศ โรงเรียนบ้ำนทุ่งหินโคน 
เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
        ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี
(ระดับ ๓) 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ดเีลิศ 
(ระดับ ๔) 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำ 
ของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน  จ ำนวน ๑๐ ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ ดี 
๑.๑ ประเด็นกำรพิจำรณำด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผู้เรียน      จ ำนวน ๖ ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับคุณภำพ ดี 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน      ระดับคุณภำพ ดี 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสือ่สำร และกำรคิดค ำนวณ           
         ๑.๑ นักเรียนร้อยละ๘๐ มีความสามารถในการอา่น การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
        ๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 
        ๑.๓ นักเรียนรอ้ยละ ๘๐  มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        ๑.๔ นักเรียนรอ้ยละ ๕๐  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        ๑.๕ นักเรียนรอ้ยละ ๕๐  มีความสามารถในการคดิค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
        ๑.๖ นักเรียนรอ้ยละ ๕๐  มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศที่ ๒  (จีน)ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
ข้อ ๑.๖ ส าหรับสถานศกึษาที่เปิดสอนภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน 
๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
          ๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
          ๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินทักษะการคดิแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
          ๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน      ระดับคุณภำพ ดี 

     ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
          ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
          ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
          ๓.๓ นักเรียนร้อยละ ๖๕ สามารถสรา้งนวัตกรรม 
          ๓.๔ นักเรียนร้อยละ ๕๐ สามารถสรา้งนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
         ๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ไดด้้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๔.๒ นักเรียนรอ้ยละ๘๐ ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ในระดับด ี
         ๔.๓ นักเรียนร้อยละ๘๐ มีทักษะดา้น Digital Literacy ในการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
            ๕.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๖ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษา พลศกึษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๗ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๓ ขึ้นไป 
            ๕.๑.๘ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ ๓ ขึ้นไป 
             
๖)  มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
     ๖.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู ้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดตี้องานอาชีพ 

6.2 นักเรียน ร้อยละ๘๐มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๙๐  มีความพร้อมที่ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

     ๖.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๙๐มีความพรอ้มในการท างาน และประกอบอาชีพ 
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๑.๒ ประเด็นกำรพิจำรณำด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จ ำนวน ๔ ประเด็นกำรพิจำรณำ  

6.2 ระดับคุณภำพ ดี  
6.3  

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ระดับคุณภำพ ด ี

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ ๙๐  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดบัดี 
1.2 นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มภีาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
1.3 นักเรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
          ๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รว่มกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถ่ิน 
          ๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความรกัในสถาบันหลักของชาติ 
          ๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
          ๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความรกัและภูมิใจในความเป็นไทย  
          ๒.๕ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความรกัและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถ่ิน 
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
     ๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕  อยูร่่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
     ๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕  มทีัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพฒันาการทางรา่งกายเจรญิเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านกังานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
๔.๓ นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ 
๔.๔ นักเรียน ร้อยละ ๙๐ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
๔.๕ นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคกุคามรูปแบบใหม่ 
๔.๖ นักเรียน  ร้อยละ ๙๕ มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
๔.๗ นักเรียนร้อยละ ๘๕ ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต 
ในระดับด ี
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มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ๖ ประเด็นกำรพิจำรณำ   
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 
      ๒.๑.๑ สถานศกึษามีแผนพัฒนาการศกึษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 
     ๒.๒.๑ สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   ๒.๒.๒ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
๒.๓  มีการด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
    ๒.๓.๒ สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษาที่ไดร้ับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาและสามารถ
ตรวจสอบได ้
    ๒.๓.๓ สถานศึกษามหีลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
      ๒.๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
      ๒.๔.๒ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพือ่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาการท างานรว่มกันอย่างน้อยปีการศกึษาละ ๑๐ ครั้ง  
๒.๕  มีการจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๒.๕.๑ ครูและนักเรยีนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 
      ๒.๕.๒ จ านวนแหลง่เรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
๒.๖  มีการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีระบบการจดัหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๕ ประเด็นกำรพิจำรณำ   

ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       ครูร้อยละ ๘๕ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคดิ และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได ้ 
       ครูร้อยละ ๘๕ นวัตกรรมในการจดัการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
       ครูร้อยละ ๘๕ มีการเผยแพร ่นวัตกรรมในการจดัการเรียนรู ้แบบ Active Learning 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
      ครรู้อยละ ๑๐๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สือ่การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      ครรู้อยละ ๑๐๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application     
      ครูร้อยละ ๑๐๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช ้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอือ้ต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครรู้อยละ ๑๐๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
      ครรู้อยละ ๑๐๐ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
      ครรู้อยละ ๑๐๐มีเครื่องมือวดัและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
       ครู ร้อยละ ๑๐๐ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
ที่      / 2563 

 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง                   

(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
------------------------------------------ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและจัดท า
รายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึงต้องจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองสม่ าเสมอ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนตอ้งจัดท าบทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอ สมศ. 
ส าหรับการประเมินภายนอก โดยยดึมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่สพฐ.ก าหนด ประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR)  และรองรบัการประเมินภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษา  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ตดิตาม ผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการจดัท าข้อมูลเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก ประกอบด้วย 
 1.1 นายชาญชัย    ยืนยง     ประธานกรรมการ 
 1.2 นางพรวันเพ็ญ   กตเวที    รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายอัศนัย    จันทรป์ระเสริฐ    กรรมการ 
 1.4 นางปรมพร    สุวรรณรัมย ์    กรรมการและเลขานุการ    
2. คณะกรรมการจดัท าขอ้มูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาดว้ยตนเองและจัดท า
ข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.ก าหนด  4 มาตรฐานเก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียม
เอกสารหลักฐานอา้งอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการประเมินภายนอก  คณะกรรมการจ าแนกตามมาตรฐานคุณภาพ
การศกึษา ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1.1 นางปรมพร     สวุรรณรัมย์    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางประภากร  วารปรีดี    กรรมการ   
 1.3 นายพิชิต   สวุรรณรมัย์    กรรมการ 
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 1.4 นางเนาวรัตน์     จนัทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 1.5 นางสาวปวีณา    หวังใจสุข    กรรมการ 
 1.6 นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ   กรรมการ 
 1.7 นายประมาณ   แสงเพ็ชร ์    กรรมการ 
 1.6 นางสาววิจติรา     พลสนิท    กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบดว้ย 
 1.1 นายอัศนัย   จันทรป์ประเสริฐ    ประธานกรรมการ 
 1.2 นายเมธา     เมืองสขุ     กรรมการ 
 1.3 นางสาวพรรษพร   วงษ์ผึ่ง    กรรมการ  

1.4 นางสาวนภัส    เพราะส าเนียง    กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 1.1 นางพรวันเพ็ญ      กตเวท ี    ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอนันต์      กตเวท ี    กรรมการ 
 1.3 นางสมใจ       แสงระยับ    กรรมการ 
 1.4 นางจันทร์ประกาย    เมืองสุข    กรรมการ 
 1.5 นางสาววรรนิพา   กลูรัตน์    กรรมการ 
 1.6 นางจรินุช   หนูสังข์     กรรมการ 
 1.7 นางสาวสุนารี      แช่มรัมย ์    กรรมการและเลขานุการ 
3.  คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  มีหน้าที่ประสานงาน 
รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.
ก าหนด และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย  
 3.1 นายชาญชัย     ยืนยง     ประธานกรรมการ 
 3.2 นางพรวันเพ็ญ   กตเวที    รองประธานกรรมการ 

3.3 นายอัศนัย    จันทรป์ระเสริฐ        กรรมการ 
 3.4 นางปรมพร    สุวรรณรัมย ์    กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 นายพิชิต   สวุรรณรมัย์    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
   ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีไดร้ับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครดั เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามวตัถุประสงค์ 
และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   25  มีนาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

( นายชาญชัย     ยืนยง ) 
                                         ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน    
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