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ค ำน ำ 

    
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และ  
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่า  
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ  
หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่มี  
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท  
การศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การติดตามผล
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือแนะน าสถานศึกษา ที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน  
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
และข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานของ  
สถานศึกษา จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามที่ก าหนด ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน
สังกัด เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการสังเคราะห์ผลการ  
ประเมินตนเองของสถานศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป 
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ตารางที ่34 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ     44 
ตารางที ่35 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   46 
ตารางที ่36 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา     46 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ตารางที ่37 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 48 

ในชีวิตได้ 
ตารางที ่38 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   49 
ตารางที ่39 จุดเด่น         51 
ตารางที ่40 ผลการวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา     52 
ตารางที ่41 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  53 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



ตำรำงท่ี                        หน้ำ 
ตารางที ่42 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  61 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
จ าแนกตามรายกลุ่มประสิทธิภาพ YYY, NYY และ YNY 
 



ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมิน 

ตนเองของสถำนศึกษำ จ ำนวน 103 แห่ง พบว่ำ สถำนศึกษำที่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 99  แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 96.11  และไม่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.88 สถำนศึกษำขนำดเล็ก         
มีจ ำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.68 ขนำดกลำง จ ำนวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.36 และขนำดใหญ่ 
จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.94 
   
1. กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับ ระดับปฐมวัย 

1.1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์ผล    

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับ ระดับปฐมวัย จ ำนวน 103 แห่ง พบว่ำ สถำนศึกษำส่วนใหญ่ มีจ ำนวน
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยต่ ำกว่ำ 10 คน มีผู้บริหำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำน 99 แห่ง (ร้อยละ 96.11) ไม่มีผู้บริหำร
สถำนศึกษำปฏิบัติงำน 4 แห่ง (ร้อยละ 3.88) สถำนศึกษำ มีจ ำนวนนักเรียน ต่ ำกว่ำ 50 คน (ร้อยละ 12.62) 
มำกกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ 25.24) และจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำ 100 คนขึ้นไป (ร้อยละ 
62.13) เป็นสถำนศึกษำ ที่มีวัตถุประสงค์ปกติท่ัวไป 103 แห่ง (ร้อยละ 100)  

  ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำโดยรวม สถำนศึกษำทีมี่กำรจัดกำรศึกษำระดับ
ปฐมวัยมีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.30 ระดับดีเลิศ จ ำนวน 59 แห่ง คิด
เป็น ร้อยละ 57.28 และระดับดี จ ำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.42 โดยมีผลประเมินแยกเป็นรำยมำตรฐำน 
ดังนี้ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก มีระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.16 ระดับดเีลิศ 
จ ำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.40 ระดับดี จ ำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.48 และระดับปำนกลำง 
จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.97 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีผลกำรประเมิน
คุณภำพโดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.13 ระดับดีเลิศ จ ำนวน 50 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 48.54 และระดับดี จ ำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.33 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีผลกำรประเมินคุณภำพโดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
28.16 ระดับดีเลิศ จ ำนวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.34 และระดับดี จ ำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.50  

  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำ  
  จุดเด่น 
  ด้ำนคุณภำพของเด็ก พบว่ำ เด็กมีผลกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100

สติปัญญำมำกที่สุด ร้อยละ 90 รองลงมำ คือ พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ และ
พัฒนำกำรด้ำน สังคม ร้อยละ และพัฒนำกำรกำรมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ร้อยละ 94.06 ตำมล ำดับ  

   ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มี 
ประสิทธิภำพมำกที่สุด ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเช่น อำคำร 
สถำนที่ อินเทอร์เน็ต สำธำรณูปโภค ร้อยละ 93.56 กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ร้อยละ 98.02 และกำร
บริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก ใช้สื่อ เทคโนโลยี สอดคล้องกับพัฒนำกำร ร้อยละ 91.58 ตำมล ำดับ  

  ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ พบว่ำ สถำนศึกษำมีจ ำนวนครูเพียงพอ/ตรง
ตำมวุฒิ ร้อยละ 97.52 รองลงมำ คือด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มำกที่สุด 
ร้อยละ 96.04 และ ด้ำนควำมรักเด็กกำรดูแล เอำใจใส่ และกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก กำรส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึง ประสงค์ของเด็ก และกำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก เท่ำกัน ร้อยละ 94.06  
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  จุดที่ควรพัฒนำ  
  ด้ำนคุณภำพของเด็ก พบว่ำ สถำนศึกษำต้องได้กำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ ด้ำนสังคม และด้ำน 

ร่ำงกำย ร้อยละ 1.49 รองลงมำ คือพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ ร้อยละ 0.99  
  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ สถำนศึกษำต้องพัฒนำ กำรจัดห้องเรียน วัสดุ

อุปกรณ์ให้เพียงพอ ร้อยละ 8.42 รองลงมำคือ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ร้อยละ 6.44 กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพร้อยละ 1.98 ตำมล ำดับ 

  ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ พบว่ำ สถำนศึกษำต้องพัฒนำให้มีจ ำนวนครู 
เพียงพอ ตรงตำมวุฒิ กำรจัดครูปฐมวัยให้ครบชั้นเรียน และกำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก ร้อย
ละ 5.94 รองลงมำ และควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญมำกที่สุด ร้อยละ 3.96 
ตำมล ำดับ  

  แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น  สถำนศึกษำมีแผนด ำเนินงำน
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น ดังนี้ ด้ำนสติปัญญำร้อยละ 99.01 ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ 
ด้ำนกำรพัฒนำ/ส่งเสริม ด้ำนสังคม ร้อยละ 98.51 ด้ำน พัฒนำกำรมีระเบียบวินัยต่อตนเอง และสังคม ร้อยละ 
94.06 กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ร้อยละ 98.02 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม /โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เข่น อำคำร 
สถำนที่ อินเตอร์เน็ต สำธำรณูปโภค เป็นต้น 93.56 จ ำนวนครูเพียงพอ /ตรงตำมวุฒิร้อยละ 97.52 ควำมรักเด็ก 
ดูแลเอำใจใส่เด็ก และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ร้อยละ 8.42 รองลงมำคือ ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน ร้อยละ 37.84 ด้ำนกำร บริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 37.39 และด้ำน
อัตรำก ำลังครู และบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 21.52 โดยก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือรองรับกำร
ด ำเนินงำน เช่นโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรจัด ประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ กิจกรรมเวทีคน
ดี คนเก่ง โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย เป็นต้น  
 
2. กำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2.1 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์ผลกำร

ประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ  
  ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยรวม สถำนศึกษำมีคุณภำพ อยู่

ในระดับ ยอดเยี่ยม จ ำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.62 ระดับ ดีเลิศ จ ำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.31 
ระดับ ดี จ ำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.07 โดยมีผลประเมินแยกเป็นรำยมำตรฐำน ดังนี้ มำตรฐำนที่ 1 
คุณภำพผู้เรียน มีผลกำรประเมินในระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.68 ระดับ ดีเลิศ จ ำนวน 
51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.51 ระดับ ดี จ ำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.83 และระดับ ปำนกลำง จ ำนวน 1 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.97 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีผลกำรประเมินในระดับ ยอด
เยี่ยม จ ำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.10 ระดับ ดีเลิศ จ ำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.83 ระดับดี 
จ ำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.07 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
มีผลกำรประเมินในระดับยอดเยี่ยม จ ำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.50 ระดับดีเลิศ จ ำนวน 56 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 54.37 ระดับดี จ ำนวน 30 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 29.13 

  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
  จุดเด่น  
  ด้ำนคุณภำพผู้ เรียน  จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน              

กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ และผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสำนเทศและกำรสื่อสำร ร้อย
ละ 96.04 รองลงมำ คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 95.25 ตำมล ำดับ  
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  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ร้อยละ 100 รองลงมำ คือจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ร้อยละ 98.60 และจัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร 
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 95.23 ตำมล ำดับ  

   ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือ  
กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก และจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 98.60 รองลงมำ คือ ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อ          
กำรเรียนรู้ ร้อยละ 96.04 ตำมล ำดับ  

  จุดที่ควรพัฒนำ  
  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 98.63 

รองลงมำ คือ มีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ ร้อยละ 97.15 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน          
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 60.00 และผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ร้อยละ 46.30 ตำมล ำดับ  

  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน             
รอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 98.56 รองลงมำ คือ มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพสถำนศึกษำ ร้อยละ 95.19 และจัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ                 
กำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 94.23 ตำมล ำดับ  

  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ร้อยละ 94.23 และใช้สื่อเทคโนโลยีสนเทศ และแหล่งเรียนรู้                
ร้อยละ 93.75 ตำมล ำดับ  
     แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น  สถำนศึกษำมีแผนกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือยกระดับ คุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น ดังนี้ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
ร้อยละ 96.63 มีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ ร้อยละ 96.15 และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน           
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 60.47 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ร้อยละ 56.30 ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 98.56 มีระบบ
บริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ ร้อยละ 95.19 จัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 94.23 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน            
ร้อยละ 94.23 และใช้สื่อเทคโนโลยีสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ ร้อยละ 93.75 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

 
1. ข้อมูลพื้นฐำน  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ส่งเสริม  
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 103 แห่ง ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเท่ำเทียม
กัน และมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ดังนี้  
   อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
    1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
    2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว  
    3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผล สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

  6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

  7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำนบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

  9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  

  10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ  
  11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    12. ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย     

  กำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่และกรอบภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 มีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 จึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของรัฐบำล       
ซึ่งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นกระบวนงำนที่สะท้อนถึงควำมส ำเร็จทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ              
ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำมภำรกิจส ำนักงำน พ.ศ. 2563 
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2. โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
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3. ข้อมูลกำรศึกษำเขตพื้นที่  
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมรำยอ ำเภอ 

อ ำเภอ โรงเรียน 
นำกลำง 42 

สุวรรณคูหำ 37 
นำวัง 24 
รวม 103 

                        ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำร 

 
   ตำรำงท่ี 2  แสดงข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่ง จ ำนวน(คน) 
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 95 
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ 7 
ครูผู้สอน 971 
พนักงำนรำชกำร 91 
กลุ่มลูกจ้ำง – ธุรกำรโรงเรียน 102 
              - ครูวิทยำศำสตร์ - ครูคณิตศำสตร์ 14 
              - ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 38 
              - ครูวิกฤต 10 
              - นักกำรภำรโรง 39 
นักกำรภำรโรง(ลูกจ้ำงประจำ) 29 
ครูช่วยสอน (ลูกจ้ำงประจ ำ) 1 

รวม 1,397 
                                                                                                      ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

   ตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมูลบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บุคลำกร จ ำนวน(คน) 
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 
ศึกษำนิเทศก ์ 12 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 19 
ลูกจ้ำงประจ ำ 4 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 18 
ยำม 2 
พนักงำนทำควำมสะอำด 1 

รวม 60 
                                                                                                           ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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   ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด จ ำแนกตำมรำยช้ันเรียน  

   ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที ่10 สิงหำคม 2563 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
4. ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ  
  4.1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำนักเรียน
ทุกระดับชั้นตั้งแต่ ระดับปฐมวัย จนถึง ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในระดับบริหำรจัดกำรกำรศึกษำปฐมวัยได้
เสริมสร้ำงและประเมินพัฒนำกำรของนักเรียนทั้ง 4 ด้ำน และระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้พัฒนำ
นักเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่
หลำกหลำย และได้จัดให้มีกำรทดสอบและประเมินคุณภำพนักเรียนประกอบด้วย กำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 กำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับชำติ
(NT) ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ดังนี้  
     1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2  
      ในปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู    
เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
โดยสรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
 อนุบำล 1  55 62 117 
 อนุบำล 2 792 733 1,525 
 อนุบำล 3 851 793 1,644 
 รวมก่อนประถมศึกษำ 1,698 1,588 3,286 
 ประถมศึกษำปีที่ 1  903 897 1,800 
 ประถมศึกษำปีที่ 2 1,038 984 2,022 
 ประถมศึกษำปีที่ 3 1,030 979 2,009 
 ประถมศึกษำปีที่ 4 1,016 913 1,929 
 ประถมศึกษำปีที่ 5 1,000 945 1,945 
 ประถมศึกษำปีที่ 6 1,032 1,005 2,037 
 รวมประถมศึกษำ 6,019 5,723 2,037 
 มัธยมศึกษำปีที่ 1 449 392 841 
 มัธยมศึกษำปีที่ 2 436 383 819 
 มัธยมศึกษำปีที่ 3 398 362 760 
 รวมมัธยมศึกษำ 1,283 1,137 2,420 

รวมทั้งสิ้น 9,000 8,448 17,448 
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ตำรำงท่ี 5 สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยท่ีจบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560  
             (ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3) ปีกำรศึกษำ 2563 ที่มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรอยู่ในระดับคุณภำพดี 

สรุปผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่จบ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 (ระดับชั้น
อนุบำลปีที่ 3)  
ปีกำรศึกษำ 2563 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรในระดับดี 

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

รวม 
ค่ำเฉลี่ย  
4 ด้ำน 

รวมค่ำเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 97.65 96.98 96.37 93.08 96.02 
 
   จำกตำรำงที่ 5 สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560 
(ระดับชั้นอนุบำลปีที่3) ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรอยู่ในระดับดีขึ้น
ไปในภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.02 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด 
ร้อยละ 97.65 รองลงมำได้แก่พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 96.98 พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 96.37 และพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.08  
 

  2. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ ำนกำรอ่ำนของผู้ เรียน  (Reading Test: RT)               
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู              
เขต 2 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
 
ตำรำงท่ี 6 ตำรำงกำรเปรียบเทียบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
             ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563  

สมรรถนะ ปีกำรศึกษำ ผลต่ำง 2562 2563 
 กำรอ่ำนออกเสียง 67.45 76.33 8.88 
 กำรอ่ำนรู้เรื่อง 69.52 71.60 2.08 
 รวม 2 สมรรถนะ 70.66 73.97 3.31 
  จำกตำรำงผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ ำนกำรอ่ำนของผู้ เรียน  (Reading Test: RT) ชั้ น 
ประถมศึกษำปีที่ 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
โดย ภำพรวม 2 สมรรถนะ พบว่ำในปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2562 ร้อยละ 3.31 
และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียด พบว่ำ ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง มีคะแนนร้อยละสูงกว่ำ 8.88 และด้ำนกำรอ่ำนรู้
เรื่อง มีคะแนนร้อยละสูงกว่ำ 2.08   
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3. ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2563      
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 7 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3   
             ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ NT ป.3 ผลต่ำง 
2562 2563 2562-2563 

 1.  ด้ำนภำษำไทย 41.50 42.11 - 0.6 
 2.  ด้ำนคณิตศำสตร์ 54.46 37.44 - 17.06 
   รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 47.98 39.92 - 7.98 
 
 จำกตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 ภำพรวมทั้ง 2 ด้ำน พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ยลดลง 
โดยในปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 39.92 น้อยกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ย 
47.98 ลดลง 7.98 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนภำษำไทย ลดลง 0.6 และด้ำนคณิตศำสตร์ ลดลง 17.06 
 
4. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 โดยสรุปดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 8 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
              ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ป.6 

2562 2563 ผลต่ำง 
  ภำษำไทย 44.65 50.93 +10.31 
  คณิตศำสตร์ 28.32 28.59 +0.27 
  วิทยำศำสตร์ 32.05 37.63 +5.58 
  ภำษำอังกฤษ 26.99 38.87 +11.88 

รวมเฉลี่ย 33.00 40.01 +7.01 
 
 จำกตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 
2563 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 ภำพรวมทั้ง 4 วิชำ พบว่ำ มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้น 
7.01 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกวิชำ โดยในปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 40.01 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 
2562 ซึ่งปีคะแนนรวมเฉลี่ย 33.00 เมื่อพิจำรณำในรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ย 54.96 สูงขึ้น 
10.31 วิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 28.59 สูงขึ้น 0.27 วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 37.63 สูงขึ้น 5.58 
และวิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 38.87 สูงขึ้น 11.88  
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ตำรำงท่ี 9 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
              ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ม.3 

2562 2563 ผลต่ำง 
  ภำษำไทย 50.43 47.57 - 2.85 
  คณิตศำสตร์ 21.46 20.64 - 0.82 
  วิทยำศำสตร์ 28.03 27.50 - 1.53 
  ภำษำอังกฤษ 27.97 27.52 - 0.45 

รวมเฉลี่ย 32.22 30.81 - 1.41 
  

จำกตำรำงที่  9 เป รียบ เที ยบผลกำรทดสอบทำงกำรศึ กษ ำแห่ งชำติ ขั้ น พ้ื น ฐำน  (O-NET)                 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 ภำพรวมทั้ง 4 วิชำ พบว่ำ มีคะแนนรวมเฉลี่ยลดลงทุกวิชำ           
(- 1.41) โดยในปีกำรศึกษำ 2563 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 30.81 ลดลงต่ ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งปีคะแนนรวม
เฉลี่ย 32.22 เมื่อพิจำรณำในรำยวิชำ พบว่ำ วิชำภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ย 47.57 ลดลง 2.85 วิชำคณิตศำสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ย 20.64 ลดลง 0.82 วิชำวิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 27.50 ลดลง 1.53 และวิชำภำษำอังกฤษ มี
คะแนนเฉลี่ย 27.52 ลดลง 1.41 
 
5. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองบัวล ำภู เขต 2  
   กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 เพ่ือ
ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
  5.1 สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) ประกอบด้วย  
    (1) โรงเรียนในสังกัดมีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลต่อโอกำสกำรรับกำรศึกษำของประชำกร            
วัยเรียน  
   (2) เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนกำรจัดกำรศึกษำโดยผ่ำนศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ  
ต ำบลมีกลุ่มโรงเรียนที่หลำกหลำย มีเครือข่ำยกำรกระจำยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท ำให้กำรประสำนงำนมี  
ประสิทธิภำพ 
   (3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 มีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรที่ชัดเจน ส่งผลต่อทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่และโรงเรียน  
    (4) กำรจัดระบบบริหำรงำนมีประสิทธิภำพเนื่องจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ 
มอบหมำยให้ รอง ผอ.สพป. และศึกษำนิเทศก์ รับผิดชอบกำรปฏิบัติในพ้ืนที่อ ำเภอ  
    (5) บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนเฉพำะทำงส่งผลต่อกำรให้บริกำร และเสนอแนะต่อผู้รับบริกำรในทำงท่ีดี  
    (6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำ มำช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร ท ำให้สร้ำงโอกำสและยกระดับ  
คุณภำพกำรศึกษำครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย  
    (7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 มีช่องทำงกำรสื่อสำร  
เพ่ือกำรศึกษำและเรียนรู้หลำกหลำยช่องทำงท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง  
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  5.2 สภำพแวดล้อมภำยในที่มีจุดอ่อน (Weakness) ประกอบด้วย  
     (1) สภำวกำรณ์ปัจจุบัน จ ำนวนผู้เรียนในเขตบริกำรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ิมขึ้น
ท ำให้โรงเรียนขนำดเล็กไม่พร้อมจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  
    (2) ข้ำรำชกำรครูมีจ ำนวนน้อย ไม่เพียงพอ และขำดครูเฉพำะทำง ครูบำงส่วนยังไม่สำมำรถ  
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับ  
มำตรฐำนและตัวชี้วัดหลักสูตรและทักษะกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู และไม่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนทีทักษะในศตวรรษท่ี 21 อย่ำงเต็มที ่ 
     (3) งบประมำณงบอุดหนุนนักเรียนรำยบุคคล ไม่สอดรับกับสภำพค่ำใช้จ่ำยจริงในกำรบริหำร  
จัดกำรโรงเรียนในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน และงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ กำรปรับปรุงซ่อมแซม ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียน  
  5.3 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นโอกำส (Opportunities) ประกอบด้วย  
    (1) ยุทธศำสตร์ศำสตร์ 20 ปี เน้นกำรเสริมสร้ำง ศักยภำพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและกำร 
น้อมน ำศำสตร์พระรำชำมำปฏิบัติ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    (2) นโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย และกำรใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรและกำรเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญำ 
    (3) นโยบำยรัฐบำลด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีท ำให้เกิดนวัตกรรมแนวทำงจัดกำร เรียนรู้ 
STEM Education เพ่ือพัฒนำทักษะผู้เรียนที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    (4) นโยบำยขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรด้วยกลไกประชำรัฐ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ทุก ภำค
ส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
   (5) จุดเน้นของกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งยกระดับคุณภำพมำตรฐำน 
กำรประกอบวิชำชีพครู พัฒนำสมรรถนะและควำมก้ำวหน้ำตำมเส้นทำงวิชำชีพให้กับครู  
   5.4 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นภัยคุกคำม (Threats) ประกอบด้วย 
    (1) นโยบำยกำรศึกษำระดับกรมและระดับกระทรวงมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมผู้บริหำร ขำดควำม
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่ต่อเนื่องของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
    (2) กระแสวัฒนธรรมข้ำมชำติและเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มี
ผลกระทบต่อกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลักของไทย 12 ประกำร  
    (3) ควำมเหลื่อมล้ ำและช่องว่ำงระหว่ำงรำยได้ของกลุ่มประชำชน มีผลต่อโอกำสเข้ำถึงกำร 
บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพแตกต่ำงกัน 
    (4) ค่ำนิยมของผู้ปกครองในกำรส่งเด็กเข้ำเรียนโรงเรียนยอดนิยม ท ำให้เกิดปัญหำโรงเรียน 
ขนำดเล็ก 
    (5) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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ส่วนที่ 3 
รำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

3.1 รำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำระดับ ระดับปฐมวัย จ ำนวน 103 แห่ง พบว่ำ สถำนศึกษำส่วนใหญ่ มีจ ำนวนครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้บริหำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.11 
ไม่มีผู้บริหำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.88 สถำนศึกษำ มีจ ำนวนนักเรียนต่ ำกว่ำ 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.62 มำกกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.24 และจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำ 
100 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62.13 เป็นสถำนศึกษำ ที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป จ ำนวน 103 แห่ง คิดเป็น                   
ร้อยละ 100  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
  ประเด็น 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำน  
ร่ำงกำยของเด็กและโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรมีสุขนิสัยที่ดีของเด็ก ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ โครงกำร/
กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับกำรดูแลควำมปลอดภัยตนเองของเด็ก ร้อยละ 98.75 
   2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่ เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับ
พัฒนำกำร ด้ำนร่ำงกำยของเด็กร้อยละ 99.04 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรมีสุข
นิสัยที่ดีของเด็ก ร้อยละ 97.65 และผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรดูแลควำมปลอดภัยตนเองของ
เด็ก ร้อยละ 97.08 ตำมล ำดับ  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ มีรำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 96.10 
รองลงมำ คือ แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยร้อยละ 93.69 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 10 
 

ตำรำงท่ี 10 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
ประเด็น 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ควำมปลอดภัย

ของตนเองได้ 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
1) โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวกับพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็ก 100 
2) โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวกับกำรมีสุขนิสัยที่ดีของเด็ก 97.45 
3) โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวกับกำรดูแลควำมปลอดภัยตนเองของเด็ก 98.75 

2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยของเด็ก 99.04 
2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรมีสุขนิสัยที่ดีของเด็ก 97.65 
3) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรดูแลควำมปลอดภัยตนเองของเด็ก 97.08 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
1) แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 93.69 
2) รำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 96.10 
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  ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ ร้อยละ 100  
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่ เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับ
พัฒนำกำรด้ำน อำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ ร้อยละ 98.52  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ มีรำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 100 
รองลงมำ คือ แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ร้อยละ 92.47 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 11 
 
ตำรำงท่ี 11 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  
1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  

โครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดง ออก
ทำงอำรมณ์ได้ 

100 

2. ผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น  
ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 

98.52 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
1) แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 92.47 
2) รำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 100 

 
  ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำน
สังคมและ เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 99.65 รองลงมำ คือ มีโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกำรช่วยเหลือ
ตนเองของเด็ก ร้อยละ 99.42 ตำมล ำดับ  
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำร
ช่วยเหลือตนเองของเด็ก ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำน
สังคม และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 98.55 ตำมล ำดับ  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ มีแบบรำยงำนรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อย
ละ 99.57 รองลงมำคือ แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคม ร้อยละ 94.65 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 
 

 

ตำรำงท่ี 12 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำขิกที่ดีของสังคม 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  
1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  

1) มีโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับพัฒนำกำรด้ำนสังคมและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 99.65 
2) มีโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกำรช่วยเหลือตนเองของเด็ก 99.42 

2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำนสังคม และเป็นสมำชิกที่ 

ดีของสังคม 
98.55 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกำรช่วยเหลือตนเองของเด็ก 100 
3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

1) แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคม 94.65 
2) แบบรำยงำนรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 99.57 

 
   ประเด็น 1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำน 
สติปัญญำ ทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ ร้อยละ 85.68 และมีโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำร 
สื่อสำรได้ ร้อยละ 100  
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนำกำร 
ด้ำนสติปัญญำ ทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ ร้อยละ 98.42 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนิน โครงกำร/
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสื่อสำร ร้อยละ 96.54 
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ รำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 95.57 
รองลงมำ คือ แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำร้อยละ 94.65 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 13 
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ตำรำงท่ี 13 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
ประเด็น 1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และ 

แสวงหำควำมรู้ได้ 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
1) มีโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และ

แสวงหำควำมรู้ได้ 
85.68 

2) มีโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกำรสื่อสำรได้ 100 
2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ทักษะกำรคิด 
พ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ 

98.42 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกับกำรสื่อสำร 96.54 
3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

1) แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 94.65 
2) รำยงำนกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 95.57 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดท ำหรือ
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ มีโครงกำร/ 
กิจกรรม เกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพร้อมของเด็ก ร้อยละ 98.45  
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมเก่ียวกับกำรจัดท ำ
หรือ พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 100 และ ผลกำรด ำเนิน 
โครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เตรียมควำมพร้อมของเด็ก ร้อยละ 97.56  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ร้อยละ 100 รองลงมำ        
คือ แผนกำรจัดประสบกำรณ์เด็ก ร้อยละ 99.06 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 14 
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ตำรำงท่ี 14  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบท ของ

ท้องถิ่น 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
1) มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดท ำหรือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ที่

ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
100 

2) มีโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเตรียม ควำม
พร้อมของเด็ก 

98.45 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดท ำหรือพัฒนำหลักสูตร 

กำรศึกษำปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
100 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เกี่ยวกับกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ท่ี  
 เตรียมควำมพร้อมของเด็ก 

98.45 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
1) หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 99.06 
2) แผนกำรจัดประสบกำรณ์เด็ก 100 

 
   ประเด็นที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ กำรจัดครูปฐมวัยให้เพียงพอกับชั้นเรียน         
ร้อยละ 80.35  
   2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ จ ำนวนครูปฐมวัย ร้อยละ 92.55  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ ข้อมูลครูปฐมวัยร้อยละ 95.53 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 15  
 
ตำรำงท่ี 15  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ประเด็นที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

กำรจัดครูปฐมวัยให้เพียงพอกับชั้นเรียน 80.35 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

จ ำนวนครูปฐมวัย 92.55 
3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

ข้อมูลครูปฐมวัย 95.53 
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   ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครูและ 
บุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ ร้อยละ 90.48 
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คร ูและบุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ ร้อยละ 92.04  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกร ร้อยละ 95.43 รองลงมำ คือ แผนพัฒนำครูและบุคลำกร ร้อยละ 94.59 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 16 
 

ตำรำงท่ี 16 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์  
1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

มีโครงกำร /กิจกรรมเก่ียวกับกำรพัฒนำครูและบุคลำกร ให้มีควำมเชี่ยวชำญ ด้ำน
กำรจัดประสบกำรณ์ 

90.48 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครูและบุคลำกร ให้มี ควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 

92.04 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
1) รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 95.43 
2) แผนพัฒนำครูและบุคลำกร 94.59 

 
   ประเด็นที่ 2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัด
สภำพแวดล้อม อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อเพ่ือกำร
เรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 98.45  
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมเก่ียวกับกำรจัด 
สภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัยและเพียงพอร้อยละ 100 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม เกี่ยวกับ
สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 98.14  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 95.14 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 17 
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 ตำรำงท่ี 17 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ประเด็นที่ 2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ  
1. โครงกำร กิจกรรม กำรจัดประสบกำรณ์ที่จัดในกำรพัฒนำเด็ก  

1) มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 100 
2) มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 98.45 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมอย่ำงปลอดภัย 

และเพียงพอ 
100 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและ 
เพียงพอ 

98.14 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 95.14 

 
   ประเด็นที่ 2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ส ำหรับครู  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดหำพัฒนำ 
และบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 98.63  
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมเก่ียวกับกำรจัดหำ
พัฒนำ และบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร้อยละ 95.16  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 95.67 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 18  
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ตำรำงท่ี 18 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู ้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์            
               ส ำหรับครู 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ประเด็นที่ 2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำร

จัด ประสบกำรณ์ส ำหรับครู 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
มีโครงกำร /กิจกรรมเก่ียวกับกำรจัดหำ พัฒนำ และบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ 98.63 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
ผลกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัดหำ พัฒนำ และบริกำรสื่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

95.16 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 95.67 

 
ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  
  1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ

สถำนศึกษำอย่ำง เป็นระบบ ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ มีกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ในระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ร้อยละ 98.54  

  2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ร้อยละ 98.54  

  3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ / แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ของสถำนศึกษำ ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ รำยงำนกิจกรรม/รำยงำนกำรประชุม ที่เปิดโอกำสให้
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ร้อยละ 98.55 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 19 
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ตำรำงท่ี 19 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวซ้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  
1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

1) มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 100 
2) มีกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในระบบบริหำรจัดกำร 

คุณภำพของสถำนศึกษำ 
98.54 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็น 

ระบบ j 
100 

2) ผลกำรด ำเนินกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 98.54 
3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
1) แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ / แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 100 
2) รำยงำนกิจกรรม/รำยงำนกำรประชุม ที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 98.55 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
  ประเด็นที่ 3.1 กำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคลเพ่ือจัด 
ประสบกำรณ์ที่เหมำะกับพัฒนำกำรเด็ก ร้อยละ 98.75 รองลงมำคือ มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
ด้ำนร่ำงกำย และมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ร้อยละ 98.53 ด้ำนสังคม 
สติปัญญำ ร้อยละ 97.56 
   2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคล ร้อยละ 95.78 
รองลงมำ คือ ผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนร่ำงกำย ผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำร 
เด็กด้ำนสังคม สติปัญญำ และผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ร้อยละ 95.63  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ บันทึกผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ทั้ง 4 
ด้ำน ร้อยละ 96.62 รองลงมำคือ รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรจัดประสบกำรณ์ร้อยละ 
95.42 และแบบบันทึกข้อมูลเด็กรำยบุคคล ร้อยละ 94.25 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 20 
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ตำรำงท่ี 20 กำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ   

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ประเด็นที่ 3.1 กำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล เต็ม

ศักยภำพ 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

1) มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคลเพ่ือจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะกับพัฒนำกำรเด็ก 98.75 
2) มีกำรจัดกิจกรรมที่ล่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนร่ำงกำย 98.53 
3) มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 98.53 
4) มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนสังคม 97.56 
5) มีกำรจัดกิจกรรมที่ล่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนสติปัญญำ 97.56 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคล 95.78 
2) ผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนร่ำงกำย 95.63 
3) ผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 95.63 
4) ผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนสังคม 95.63 
5) ผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กด้ำนสติปัญญำ 95.63 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
1) แบบบันทึกข้อมูลเด็กรำยบุคคล 94.25 
2) บันทึกผลกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ทั้ง 4 ด้ำน 96.62 
3) รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 95.42 
4) แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 95.42 

 
   ประเด็นที่ 3.2 กำรสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรม สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือท ำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข 
ร้อยละ 99.67  
    2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม สร้ำงโอกำสให้เด็ก
ได้รับ ประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือท ำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมี
ควำมสุข ร้อยละ 98.07  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ร้อยละ 95.14 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 21 
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ตำรำงท่ี 21 กำรสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ประเด็นที่ 3.2 กำรสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ อย่ำงมี

ควำมสุข 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
มีโครงกำร/กจิกรรม สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ 
กิจกรรม เรียนรู้ ลงมือท ำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข 

99.67 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และ 
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือท ำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข 

98.07 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 95.14 

 
ประเด็นที่ 3.3 กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร / กิจกรรม เกี่ยวกับกำรจัด

บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ มีโครงกำร / กิจกรรมเก่ียวกับกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
กำรจัดประสบกำรณ์กับเด็กที่เหมำะสม ร้อยละ 97.12  

  2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม เกี่ยวกับกำรจัด 
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 98.12 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมเกี่ยวกับกำรใช้ 
สื่อ เทคโนโลยีในกำรจัดประสบกำรณ์กับเด็กที่เหมำะสม ร้อยละ 95.67  

  3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมร้อยละ 97.65 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 22 
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ตำรำงท่ี 22 กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

ประเด็นที่ 3.3 กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย  
1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  

1) มีโครงกำร / กิจกรรม เกี่ยวกับกำรจัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 100 
2) มีโครงกำร / กิจกรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีในกำรจัดประสบกำรณ์กับเด็กท่ี

เหมำะสม 
97.12 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม เกี่ยวกับกำรจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 98.12 
2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีในกำรจัด 

ประสบกำรณ์กับเด็กท่ีเหมำะสม 
95.67 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
รำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 97.65 

 
ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป

ปรับปรุงกำร จัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก  
  1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กตำมสภำพจริง 

โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่หลำกหลำย ร้อยละ 97.67 รองลงมำ คือ มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและ
ผู้ปกครอง น ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก ร้อยละ 95.46 
ตำมล ำดับ  

  2) ด้ำนผลปรำกฏคุณภำพที่เกิดข้ึน พบว่ำ ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก ร้อยละ 97.58
รองลงมำ คือ ผลกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ ร้อยละ 92.25 ตำมล ำดับ  

  3) ด้ำนแหล่งข้อมูลหลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก ร้อยละ 97.59 
รองลงมำ คือ สมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน ร้อยละ 94.16 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 23 
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ตำรำงท่ี 23 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุง  
     กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

เด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
1) มีกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กตำมสภำพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่ 

หลำกหลำย 
97.67 

2) มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและผู้ปกครองน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรไป 
ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

95.46 

2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิด  
1) ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก 97.58 
2) ผลกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 92.25 

3. แหล่งข้อมูล  
1) รำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก  97.59 
2) สมุดรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน 94.16 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรด ำเนนิงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
จุดเด่น  

    1) ด้ำนคุณภำพเด็ก พบว่ำ พัฒนำกำรที่เป็นจุดเด่นและจุดแข็งมำกท่ีสุด คือ พัฒนำกำรด้ำน 
สติปัญญำ ร้อยละ 99.55 รองลงมำ คือ พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ และ 
พัฒนำกำรด้ำนสังคม ร้อยละ 98.85 ตำมล ำดับ  
    2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ ประเด็นหลัก มีประเด็นเพ่ิมเติมที่เป็น
จุดเด่นและ จุดแข็งมำกท่ีสุด คือ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ กำรมี
ส่วนร่วม ของทุกภำคส่วน ร้อยละ 98.65 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สอดคล้องกับพัฒนำกำร ร้อยละ 98.45 และกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม/โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น อำคำร สถำนที่ 
อินเตอร์เน็ต สำธำรณูปโภค ร้อยละ 98.20  
    3) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ พบว่ำ ประเด็นหลัก มีประเด็นเพ่ิมเติมที่เป็น
จุดเด่น และจุดแข็งมำกท่ีสุด คือ จ ำนวนครู เพียงพอ/ตรงตำมวุฒิร้อยละ 98.55 ควำมสำมำรถในกำรจัด
กระบวนกำร เรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ร้อยละ 97.67 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 24 
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ตำรำงท่ี 24 แสดงผลกำรประเมินจุดเด่นด้ำนคุณภำพเด็ก ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัด  
     ประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

จุดเด่น  
1. ด้ำนคุณภำพเด็ก  

1) พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 98.85 
2) พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ 98.85 
3) พัฒนำกำรด้ำนสังคม 98.85 
4) พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 99.55 
5) กำรพัฒนำกำรมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม 98.85 

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
1) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 100 
2) กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม/โครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น อำคำร สถำนที่ อินเตอร์เน็ต 

สำธำรณูปโภค เป็นด้น 
98.20 

3) กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 98.65 
4) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก ใช้สื่อ เทคโนโลยี สอดคล้อง กับ

พัฒนำกำร 
98.45 

3. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
1) ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
2) ควำมรักเด็ก ดูแลเอำใจใส่เด็ก และกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  
3) กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พิงประสงค์ของเด็ก  
4) จ ำนวนครุ เพียงพอ/ตรงตำมวุฒิ  
5) กำรรู้จักและเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำรจัดกำรศึกษำ  

 
   จุดที่ควรพัฒนำ  
     1) ด้ำนคุณภำพเด็ก พบว่ำ พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ที่เป็นจุดที่ควรพัฒนำมำกท่ีสุด คือ พัฒนำ
ทักษะ กำรคิดแก้ปัญหำ คิดรวบยอด คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ร้อยละ 6.54 รองลงมำ คือ พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
พัฒนำกำรด้ำนสังคมและพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ร้อยละ 1.25 ตำมล ำดับ  
   2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ จำกประเด็นพิจำรณำ 6 ประเด็นหลัก มี
ประเด็นเพ่ิมเติม ที่เป็นจุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด คือ จัดห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอ ร้อยละ 
6.42 รองลงมำ คือ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ร้อยละ 5.58 ตำมล ำดับ  
    3) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ พบว่ำ ที่เป็นจุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด คือ
จ ำนวนครู เพียงพอ / ตรงตำมวุฒิ, จัดครูปฐมวัยให้ครบชั้นเรียน และกำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็ก ร้อยละ 5.94 รองลงมำ คือ ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ร้อยละ 
3.96 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 25 
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ตำรำงท่ี 25 แสดงผลกำรประเมินจุดที่ควรพัฒนำด้ำนคุณภำพเด็ก ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
     ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

จุดควรพัฒนำ  
1. ด้ำนคุณภำพเด็ก  

1) พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  1.25 
2) พัฒนำกำรด้ำนสังคม 1.25 
3) พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 1.25 
4) พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และจิตใจ 1.25 
4) พัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ คิดรวบยอด คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 6.54 

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
1) กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม / โครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น อำคำร สถำนที่ อินเตอร์เน็ต 

สำธำรณูปโภค เป็นด้น 
6.42 

2) กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 5.58 
3) กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 5.58 
4) จัดห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอ 5.58 

3. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
1) ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 3.96 
2) จ ำนวนครู เพียงพอ / ตรงตำมวุฒิ 5.94 
3) จัดครูปฐมวัยให้ครบชั้นเรียน 3.96 
4) ควำมรักเด็ก ดแลเอำใจใส่เด็ก และกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 3.96 
4) กำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก 3.96 

 
แผนกำรด ำเนนิงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น  

    1) ด้ำนคุณภำพเด็ก พบว่ำ ด้ำนพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำม 
ปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 96.58 รองลงมำ คือ ด้ำนพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก 
ทำงอำรมณ์ได้ ร้อยละ 92.45 และด้ำนพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 91.24 และเป็น สมำชิกท่ี
ดีของสังคมร้อยละ 90.54 ตำมล ำดับ  
    2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ ด้ำนกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กำรจัดประสบกำรณ์ ร้อยละ 87.25 รองลงมำ คือ ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ อย่ำง
ปลอดภัย และเพียงพอ และด้ำนระบบบริหำรคุณภำพท่ีเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ร้อยละ 
86.27 ด้ำนหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 85.29 และด้ำนกำร ให้บริกำรสื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ร้อยละ 80.39 ตำมล ำดับ  
    3) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ พบว่ำ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ ร้อยละ 95.20 รองลงมำ คือ ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อ
กำร เรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ร้อยละ 90.33 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ 
ตรงเล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 87.82 และด้ำนประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผล กำร
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ประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก ร้อยละ 85.86 ตำมล ำดับ รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 26 
 
ตำรำงท่ี 26 แสดงแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

จุดควรพัฒนำ  
1. ด้ำนคุณภำพเด็ก  

1) ด้ำนพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

96.58 

2) ด้ำนพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ 92.45 
3) ด้ำนพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำขิกที่ดีของสังคม 91.24 
4) พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 96.58 

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร  
1) ด้ำนหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 85.29 
2) กำรจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
3) ด้ำนกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 87.25 
4) ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 86.27 
5) ด้ำนกำรให้บริกำรสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำร จัด

ประสบกำรณ์ 
80.39 

6) ด้ำนระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 86.27 
3. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

1) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม 
ศักยภำพ 

95.20 

2) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 87.82 
3) ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 90.33 
4) ด้ำนประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไป 

ปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
85.86 

 
ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

   ผลกำรสังเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 จ ำนวน 103 แห่ง พบว่ำ จัดกลุ่มตำม
ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่ม YYY จ ำนวน 100 แห่ง (ร้อยละ 97.09) ได้แก่ โรงเรียนหนองแต้ศึกษำประชำสรรค์ บ้ำนโนน
สว่ำงบวรวิทยำ บ้ำนหนองทุ่มโนนสูงวิทยำ กุดแห่วิทยำ บ้ำนป่ำแดงงำม บ้ำนสนำมชัย บ้ำนนำสมใจ บ้ำนยำงชุม 
บ้ำนเก่ำกลอยกุดกระสู้ บ้ำนหนองแวงค ำ บ้ำนหนองแสง บ้ำนขอบเหล็ก ห้วยหำนประชำสรรค์ ดงสวรรค์วิทยำ 
บ้ำนอุดมศรีวิไลวิทยำ บ้ำนโป่งแคศรีถำวร บ้ำนหนองเอ่ียน บ้ำนหนองด่ำน บ้ำนหนองบัวค ำแสน บ้ำนกกค้อกก
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โพธิ์ นครชัยประชำสรรค์ บ้ำนโนนไหมโนนศิลำ บ้ำนโนนเมือง บ้ำนภูพระโนนผักหวำน บ้ำนโนนม่วง บ้ำนแสง
ดำวโนนธำตุ บ้ำนก่ำน บ้ำนเอื้องโนนไร่โนนสำวิทยำ บ้ำนโนนงำม บ้ำนซ ำเสี้ยว บ้ำนโนนตำล บ้ำนนำหนองทุ่ม  
บ้ำนฝั่งแดง บ้ำนโนนสวรรค์ชัยมงคล บ้ำนท่ำอุทัย บ้ำนโนนสวำทหนองไพบูลย์ บ้ำนหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
หนองด้วงวังประทุม ซ ำขอนแก่นวิทย์ บ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย ยูงทองวิทยำ บ้ำนกุดผึ้ง บ้ำนนำไก่นำค ำน้อย
วิทยำ โนนสง่ำรำษฎร์บ ำรุง บ้ำนดงมะไฟ บ้ำนนำไร่ บ้ำนวังหินซำ บ้ำนผำซ่อนโชคชัย บ้ำนกุดฮู บ้ำนส้มป่อย
ค่ำยเมืองแสน ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชำติหนองเห็นวิทยำ  บ้ำนนำด่ำน บ้ำนเซินรำษฎร์เกษมศรี บ้ำนโนนงำม
วิทยำ บ้ำนนำดีค่ำยสว่ำงวิทยำ โรงเรียนบ้ำนวิจิตรพัฒนำ บ้ำนโนนส ำรำญ บ้ำนหินฮำวน้ ำกงวิทยำ สำขำซ ำภู
ทอง บ้ำนนำตำแหลวดงยำงวิทยำ บ้ำนโนนสมบูรณ์  บ้ำนนำสี บ้ำนหินฮำวน้ ำกงวิทยำ บ้ำนโคกทุ่งน้อย โนน
อุดมศึกษำ โนนปอแดงวิทยำ บ้ำนต่ำงแคน บ้ำนดงบังมวลชนรังสรรค์ โนนมะค่ำพรมนุสรณ์รำษฎร์บ ำรุง บ้ำนนำ
โมง บ้ำนต้อง บ้ำนโคกนกสำลิกำ บ้ำนคลองเจริญ บ้ำนบุญทัน หนองเหลืองขำมนคร อนุบำลสุวรรณคูหำ นำโก
ทรำยทองวิทยำคม ชุมชนโปร่งวังม่วง บ้ำนภูเขำวง เทพคีรีพิทยำคม นำซ ำจวงดอนมะค่ำวิทย์ บ้ำนนำส้มโฮง 
บ้ำนหนองค้อ บ้ำนผำเวียง บ้ำนนำแก บ้ำนโคกนำเหล่ำ บ้ำนโคกกะทอ บ้ำนนำสมนึก บ้ำนหินตั้งบังพระจันทร์ 
เกษตรนำสมหวังสำมัคคี บ้ำนนำกลำง บ้ำนวังส ำรำญ บ้ำนผำวัง บ้ำนโคกสง่ำ บ้ำนถ้ ำช้ำงอินทร์แปลง บ้ำนไทย
นิยม บ้ำนนำเจริญ บ้ำนนำสุรินทร ์บ้ำนโคกหนองบัว บ้ำนโคกสะอำดหนองหัวช้ำง ชุมชนวังปลำป้อมวิทยศึกษำ 

2. กลุ่ม NYY จ ำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 0.97) ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนอำบช้ำง 
3. กลุ่ม YNN จ ำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 1.94) ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนกุดดินจี่ และโรงเรียนบ้ำนหม่ำน 

ศรีทองวิทยำ 
 
ตำรำงท่ี 27 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
 

ผลกำรวิเครำะห์ 
จ ำนวนสถำนศึกษำ (แห่ง) 

จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ 
YYY 100 97.09 
NYY 1 0.97 
YNN 2 1.94 
รวม  103 100 

 
   1) ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ ปฐมวัย 
กลุ่ม YYY 
     จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำระดับ  
ปฐมวัย พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 มีสถำนศึกษำกลุ่ม YYY จ ำนวน 
100 แห่ง (ร้อยละ 97.09) เป็นกลุ่มสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเอง 
และมีเพียงพอ และได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอกเพียงพอ มีกระบวนกำรบริหำร  
และกำรจัดกำร และกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญที่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เด็กมีคุณภำพ  
ตำมเป้ำหมำยตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดหรือสูงกว่ำ ดังนี้  
   ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของทรัพยำกร 
และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก  
สถำนศึกษำ พบว่ำ ด้ำนกำยภำพ มีควำมพร้อมระดับมำก โดยมีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่เปิดสอน จัด
แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม เช่น สนำมเด็กเล่น และจัดสื่อประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยส่งเสริม  
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พัฒนำกำรเด็กอย่ำงครอบคลุม ทั้ง 4 ด้ำน และเหมำะสมตำมวัย ด้ำนบุคลำกร มีควำมพร้อมระดับมำก โดยมี 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนครบทุกแห่ง มีครูครบทุกห้องเรียนและทุกระดับชั้นในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
ครูมีกำรพัฒนำตนเอง เฉลี่ย 20 ชั่วโมงขึ้นไป ครูเข้ำร่วมกิจกรรม PLC เฉลี่ย 50 ชั่วโมงขึ้นไป ครูมีควำมรู้ควำม 
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ครูทุกคนมีกำรประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำผลไปใช้ใน 
กำรพัฒนำ ปรับปรุงงำน รวมทั้งจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ ด้ำนสนับสนุนจำกภำยนอก มีควำมพร้อม 
ระดับมำก ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ 
สถำนศึกษำ และสถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ ส่งผลต่อ 
กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  
    ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ ใน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และ มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรมีคุณภำพระดับดีขึ้นไป โดยสถำนศึกษำจัดระบบบริหำรคุณภำพ
ที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  เช่น กำร
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัยเชิงคุณภำพ 5 ระดับ 
ดังนี้ ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม เช่น กำรพัฒนำและจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดท ำ
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของผู้เรียน จัดครูเพียงพอกับชั้น
เรียน แผนพัฒนำบุคลำกรในกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ สภำพแวดล้อม และสื่อ
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ เช่น กำรจัดสภำพแวดล้อม และสื่อกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำแผนพัฒนำสิ่งแวดล้อมและสื่อกำรเรียนรู้ จัดบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำร
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับครู สนับสนุน คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต กำรจัด
โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ เช่น กำรจัดหำ พัฒนำและบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำร
จัดประสบกำรณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีคุณภำพระดับดีขึ้นไป โดยครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพและจัดประสบกำรณ์กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ เช่น วิเครำะห์
ข้อมูลเด็กรำยบุคคลเพ่ือจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะกับพัฒนำกำรเด็ก จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้อง
กับพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน แผนกำรจัดประสบกำรณ์สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำม
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีบันทึกผลกำรจัดประสบกำรณ์ จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย 
จิตใจ - อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ โดยจัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเล่นแบบองค์รวม เช่น ร้อง เล่น เต้น วำด 
นักปั้นดินน้ ำมัน โรงเรียนคุณธรรม ร้อง เล่น เต้น อ่ำน เล่ำ นิทำน สนำมเด็กเล่น BBL กิจกรรมนั่งสมำธิ จิต
ศึกษำเพ่ือพัฒนำปัญญำภำยใน บ ำเพ็ญประโยชน์ กีฬำภำยใน หนูน้อยเด็กดี กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอกใน
สถำนที่ต่ำง ๆ ใกล้โรงเรียน สะเต็มศึกษำ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย กำรสอนโครงงำนส ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น 
และสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข เช่น จัดประสบกำรณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบกำรณ์เดิมของเด็กเปิดโอกำสให้เด็กเลือกเล่น ท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ
และควำมสนใจ จัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้ในรูปแบบเรียนปนเล่น เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงมีควำมสุข 
เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมและจัดห้องเรียนที่สะอำด ปลอดภัย ใช้สื่อ เทคโนโลยีในที่เหมำะสมกับวัย
กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นไปตำมตำมสภำพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย เช่น กำร
สังเกต กำรสัมภำษณ์ ประเมินแฟ้มสะสม ผลงำนของเด็ก ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมประเมิน วิเครำะห์ผลกำรประเมิน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพ  
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    ด้ำนผลลัพธ์  (Output/Outcome) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถำนศึกษำ ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก พบว่ำ สถำนศึกษำมีคุณภำพระดับดีขึ้นไป โดยเด็กมีพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  และมี
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน แสวงหำควำมรู้ได้  และผลกำรประเมินเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด  
    โอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำและแนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของ 
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำมีแนวทำงใน 
กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ดังนี้  

  1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน กำร
สร้ำง/ พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์ให้เป็นแบบอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

   2) ยกย่องกำรเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ รวมทั้งติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  

  3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีโครง/กิจกรรมพัฒนำเด็กที่เน้นกำรปฏิบัติจริงมีประสบกำรณ์ตรง มี 
ผลงำน/ชิ้นงำน  

  4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ (ICT) ในกำรจัดประสบกำรณ 
 
   2) ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
กลุ่ม NYY  
    จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำระดับ  
ปฐมวัย พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภูเขต 2 มีสถำนศึกษำกลุ่ม NYY จ ำนวน 1  
แห่ง (ร้อยละ 0.97) เป็นกลุ่มสถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกรและกำรสนับสนุนจำก 
ผู้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอก แต่มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ 
เน้นเด็กเป็นส ำคัญที่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เด็กมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดหรือสูงกว่ำ 
ดังนี้  
   ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของทรัพยำกร 
และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก  
สถำนศึกษำ พบว่ำ ด้ำนกำยภำพ มีควำมพร้อมระดับปำนกลำง โดยมีกำรจัดห้องเรียนไม่ครบตำมระดับชั้นที่ 
เปิดสอน มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม เช่น สนำมเด็กเล่น และจัดสื่อประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ที่  
หลำกหลำยส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงครอบคลุม ทั้ง 4 ด้ำน และเหมำะสมตำมวัย ด้ำนบุคลำกรมีควำมพร้อม
ระดับปำนกลำง โดยมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนไม่ครบทุกแห่ง มีครูครบทุกห้องเรียน แต่ไม่ครบทุก
ระดับชั้นในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ครูมีกำรพัฒนำตนเอง เฉลี่ย 20 ชั่วโมงขึ้นไป ครูเข้ำร่วมกิจกรรม PLC เฉลี่ย 
50 ชั่วโมงขึ้นไป ครูปฐมวัยที่รับผิดชอบเรื่องประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ครูทุกคนมีกำรประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ  ปรับปรุงงำน 
รวมทั้งจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในกำร
เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  
    ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ ใน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีคุณภำพระดับดีขึ้นไป โดยสถำนศึกษำจัดระบบบริหำร  
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คุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
เช่น กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัยเชิง  
คุณภำพ 5 ระดับ ดังนี้ ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 
ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม เช่น กำรพัฒนำและจัดท ำหลักสูตร 
กำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของ 
ผู้เรียน จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน แผนพัฒนำบุคลำกรในกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญ  ด้ำนกำรจัด 
ประสบกำรณ์  สภำพแวดล้อม และสื่อที่ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ เช่น กำรจัด 
สภำพแวดล้อม และสื่อกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำแผนพัฒนำสิ่งแวดล้อมและสื่อกำรเรียนรู้  
จัดบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับครู สนับสนุน 
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต กำรจัดโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ เช่น กำรจัดหำ  
พัฒนำและบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีคุณภำพระดับดีขึ้น  
ไป โดยครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพและจัดประสบกำรณ์ 
กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ เช่น วิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคลเพ่ือจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะกับพัฒนำกำร  
เด็ก จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน แผนกำรจัดประสบกำรณ์สอดคล้องกับ
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีบันทึกผลกำรจัดประสบกำรณ์ จัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ โดยจัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเล่น
แบบองค์รวม เช่น ร้อง เล่น เต้น วำด นักปั้นดินน้ ำมัน โรงเรียนคุณธรรม ร้อง เล่น เต้น อ่ำน เล่ำ นิทำน สนำม
เด็กเล่น BBL กิจกรรมนั่งสมำธิ จิตศึกษำเพ่ือพัฒนำปัญญำภำยใน บ ำเพ็ญประโยชน์ กีฬำภำยใน  หนูน้อยเด็กดี 
กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอกในสถำนที่ต่ำง ๆ ใกล้โรงเรียน สะเต็มศึกษำ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย กำรสอน
โครงงำนส ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น และสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี
ควำมสุข เช่น จัดประสบกำรณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิมของเด็กเปิดโอกำสให้เด็กเลือกเล่น  ท ำกิจกรรม 
อย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ จัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้ในรูปแบบเรียน
ปนเล่น เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงมีควำมสุข เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมและจัดห้องเรียนที่สะอำด 
ปลอดภัย ใช้สื่อ เทคโนโลยีในที่เหมำะสมกับวัยกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นไปตำมสภำพจริง โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ ประเมินแฟ้มสะสม  ผลงำนของเด็ก ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่เด็กและผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมประเมิน วิเครำะห์ผลกำรประเมิน และน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำคุณภำพ  
    ด้ำนผลลัพธ์  (Output/Outcome) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถำนศึกษำ ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก พบว่ำ สถำนศึกษำมีคุณภำพระดับดีขึ้นไป โดยเด็กมีพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม และมี
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน แสวงหำควำมรู้ได้ และผลกำรประเมินเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที ่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 100 
    โอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำและแนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของ 
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำมีแนวทำงใน 
กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ดังนี้  
    1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน กำร
สร้ำง/ พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์ให้เป็นแบบอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
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  2) ยกย่องกำรเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ รวมทั้งติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  

  3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีโครง/กิจกรรมพัฒนำเด็กที่เน้นกำรปฏิบัติจริงมีประสบกำรณ์ตรง มี 
ผลงำน/ชิ้นงำน   

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ (ICT) ในกำรจัดประสบกำรณ์  
   3) ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
กลุ่ม YNN 
    จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำระดับ 
ปฐมวัย พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู  เขต 2 มีสถำนศึกษำกลุ่ม YNN จ ำนวน 
2 แห่ง (ร้อยละ 1.94) เป็นกลุ่มที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเอง และมีเพียงพอ 
และได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง หน่วยงำนภำยนอกเพียงพอ แต่กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร และ 
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญไม่มีประสิทธิภำพ คุณภำพของผู้เรียนไม่
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ดังนี้  
   ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของทรัพยำกร 
และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก  
สถำนศึกษำ พบว่ำ ด้ำนกำยภำพ มีควำมพร้อมระดับปำนกลำง โดยมีกำรจัดห้องเรียนไม่ครบตำมระดับชั้นที่  
เปิดสอน มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม เช่น สนำมเด็กเล่น และจัดสื่อประกอบกำรจัดประสบ กำรณ์ที่ 
หลำกหลำยส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงครอบคลุม ทั้ง 4 ด้ำน และเหมำะสมตำมวัย ด้ำนบุคลำกร มีควำม 
พร้อมระดับปำนกลำง โดยมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนไม่ครบทุกแห่ง มีครูครบทุกห้องเรียน แต่ไม่ครบ 
ทุกระดับชั้นในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ครูมีกำรพัฒนำตนเอง เฉลี่ย 20 ชั่วโมงขึ้นไป ครูเข้ำร่วมกิจกรรม PLC เฉลี่ย 
50 ชั่วโมงขึ้นไป ครูปฐมวัยที่รับผิดชอบเรื่องประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร  ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ครูทุกคนมีกำรประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ  ปรับปรุงงำน 
รวมทั้งจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ และด้ำนสนับสนุนจำกภำยนอก มีควำมพร้อมระดับมำก ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำ และ
สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ  
    ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ ใน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และ มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีคุณภำพระดับดีขึ้ นไป โดยสถำนศึกษำจัดระบบบริหำร 
คุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
เช่น กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  
และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็กปฐมวัยเชิง 
คุณภำพ 5 ระดับ ดังนี้ ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 
ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม เช่น กำรพัฒนำและจัดท ำหลักสูตร  
กำรศึกษำปฐมวัย กำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของ 
ผู้เรียน จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน แผนพัฒนำบุคลำกรในกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัด  
ประสบกำรณ์  สภำพแวดล้อม และสื่อที่ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ เช่น กำรจัด  
สภำพแวดล้อม และสื่อกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำแผนพัฒนำสิ่งแวดล้อมและสื่อกำรเรียนรู้  
จัดบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับครู สนับสนุน  
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต กำรจัดโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ เช่น กำรจัดหำ 
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พัฒนำและบริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีคุณภำพระดับดีขึ้น  
ไป โดยครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพและจัดประสบกำรณ์  
กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ เช่น วิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคลเพ่ือจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะกับพัฒนำกำร 
เด็ก จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีสอดคล้องกับพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน แผนกำรจัดประสบกำรณ์สอดคล้องกับ
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตำมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีบันทึกผลกำรจัดประสบกำรณ์ จัด กิจกรรม
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย จิตใจ - อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ โดยจัดกิจกรรมบูรณำ กำรกำร
เล่นแบบองค์รวม เช่น ร้อง เล่น เต้น วำด นักปั้นดินน้ ำมัน โรงเรียนคุณธรรม ร้อง เล่น เต้น อ่ำน เล่ำ  นิทำน 
สนำมเด็กเล่น BBL กิจกรรมนั่งสมำธิ จิตศึกษำเพ่ือพัฒนำปัญญำภำยใน บ ำเพ็ญประโยชน์ กีฬำภำยใน หนูน้อย
เด็กดี กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยนอกในสถำนที่ต่ำง ๆ ใกล้โรงเรียน สะเต็มศึกษำ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์ น้อย 
กำรสอนโครงงำนส ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น และสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและ  ปฏิบัติ
อย่ำงมีควำมสุข เช่น จัดประสบกำรณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิมของเด็กเปิดโอกำสให้เด็กเลือกเล่น ท ำ
กิจกรรม อย่ำงอิสระตำมควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ จัดกิจกรรมบูรณำกำรกำรเรียนรู้ในรูป  
แบบเรียนปนเล่น เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงมีควำมสุข เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมและจัด  
ห้องเรียนที่สะอำด ปลอดภัย ใช้สื่อ เทคโนโลยีในที่เหมำะสมกับวัยกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นไปตำมตำม  
สภำพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย เช่น กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ ประเมินแฟ้มสะสม  
ผลงำนของเด็ก ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมประเมิน วิเครำะห์ผลกำร 
ประเมิน และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำคุณภำพ  
    ด้ำนผลลัพธ์  (Output/Outcome) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ
สถำนศึกษำ ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก พบว่ำ สถำนศึกษำมีคุณภำพระดับดีขึ้นไป โดยเด็กมีพัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและ แสดงออกทำงอำรมณ์ได้มีพัฒนำกำรด้ำนสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม และมี
พัฒนำกำร ด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน แสวงหำควำมรู้ ได้ และผลกำรประเมินเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที ่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 100 
    โอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำและแนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของ 
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำมีแนวทำงใน 
กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ดังนี้  
    1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน กำร
สร้ำง/ พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์ให้เป็นแบบอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

  2) ยกย่องกำรเป็นสถำนศึกษำต้นแบบ ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ รวมทั้งติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  

  3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีโครง/กิจกรรมพัฒนำเด็กที่เน้นกำรปฏิบัติจริงมีประสบกำรณ์ตรง มี 
ผลงำน/ชิ้นงำน  

  4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ (ICT) ในกำรจัดประสบกำรณ์  
   4) ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของ สถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
จ ำแนกตำมรำยกลุ่มประสิทธิภำพ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องสรุปผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและ โอกำสในกำรพัฒนำ
คุณภำพของสถำนศึกษำให้ครบทุกแพ่งตำมกำรจัดกลุ่มสถำนศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลใน กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำม 
ก ำกับ ดูแลสถำนศึกษำในสังกัด (ในเอกสำรฉบับนี้ได้น ำเสนอตัวอย่ำงแนวทำง กำรสรุปผล ระดับปฐมวัย จ ำนวน 
3 กลุ่ม คือ กลุ่ม YYY, NYY และ YNN รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 28 
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ตำรำงท่ี 28 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย กลุ่ม YYY, NYY และ YNN 

ล ำดับที่ ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ 
โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และแนวทำงใน
กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้นสังกัด 

หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล สถำนศึกษำ 
 กลุ่ม YYY 

1  หนองแต้ศึกษำประชำสรรค์ , กุดแห่วิทยำ , 
บ้ำนป่ำแดงงำม , บ้ำนสนำมชัย , บ้ำนนำสมใจ , 
บ้ำนยำงชุม , บ้ำนเก่ำกลอยกุดกระสู้ , บ้ำนหนอง
แวงค ำ , บ้ำนหนองแสง , บ้ำนขอบเหล็ก , บ้ำน
โนนสว่ำงบวรวิทยำ , ห้วยหำนประชำสรรค์ , ดง
สวรรค์วิทยำ , บ้ำนอุดมศรีวิไลวิทยำ , บ้ำนโป่งแค
ศรีถำวร , บ้ำนหนองเอ่ียน , บ้ำนหนองด่ำน , 
บ้ำนหนองบัวค ำแสน , บ้ำนกกค้อกกโพธิ์ , นคร
ชัยประชำสรรค์ , บ้ำนโนนไหมโนนศิลำ , บ้ำนโนน
เมือง , บ้ำนภูพระโนนผักหวำน , บ้ำนโนนม่วง , 
บ้ำนแสงดำวโนนธำตุ , บ้ำนก่ำน , บ้ำนเอื้องโนน
ไร่โนนสำวิทยำ , บ้ำนโนนงำม , บ้ำนซ ำเสี้ยว , 
บ้ำนโนนตำล , บ้ำนนำหนองทุ่ม , บ้ำนฝั่งแดง , 
บ้ำนโนนสวรรค์ชัยมงคล , บ้ำนท่ำอุทัย , บ้ำนโนน
สวำทหนองไพบูลย์ , บ้ำนหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
, บ้ำนหนองด้วงวังประทุม , ซ ำขอนแก่นวิทย์ , 
บ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย , ยูงทองวิทยำ , บ้ำน
กุดผึ้ง , บ้ำนนำไก่นำค ำน้อยวิทยำ , โนนสง่ำ
รำษฎร์บ ำรุง , บ้ำนดงมะไฟ , บ้ำนนำไร ่ 

 ควำมพร้อมด้ ำนปั จจัยน ำเข้ ำ (Input) ดั งนี้  มี ควำม
เหมำะสมของ ทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำทั้งด้ำน กำยภำพ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำร
สนับสนุนจำกภำยนอก สถำนศึกษำ เช่น มีครูครบทุกห้องเรียน
และทุกระดับชั้น กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นต้น 
 ควำมพร้อมด้ำนกระบวนกำร (Process) ด้ำนกระบวนกำร  
บริหำรจัดกำร เช่น มีผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ 
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีกำรระบุเป้ำหมำยคุณภำพของเด็ก
ปฐมวัยเชิงคุณภำพ 5 ระดับ ระบุวิธีพัฒนำคุณภำพของเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
สถำนศึกษำมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
สอดคล้องกับบริบท ของท้องถิ่นเป็นต้น และด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ พบว่ำ ครูจัดประสบกำรณ์
ที่เน้น เด็กเป็นส ำคัญ จัดประสบกำรณ์ท่ี งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ จัดประสบกำรณ์ 
กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ 
 

1) พัฒนำสถำนศึกษำเป็นต้นแบบ มีนวัตกรรมด้ำนกำร
บริหำร หรือ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือด้ำน
คุณภำพผู้เรียน 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นเครือข่ำย 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือแหล่งศึกษำดูงำน โดยหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำน ที่ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ช่วยเหลือ และติดตำมผล กำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อยปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับที่ ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ 

โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และ
แนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของ
หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับ

ดูแล สถำนศึกษำ 
 กลุ่ม YYY (ต่อ) 

 บ้ำนวังหินซำ , บ้ำนผำซ่อนโชคชัย , บ้ำนกุดฮู , บ้ำนส้มป่อย
ค่ำยเมืองแสน , ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชำติหนองเห็นวิทยำ , 
บ้ำนนำด่ำน , บ้ำนเซินรำษฎร์เกษมศรี , บ้ำนโนนงำมวิทยำ , 
บ้ำนนำดีค่ำยสว่ำงวิทยำ , บ้ำนวิจิตรพัฒนำ , บ้ำนโนนส ำรำญ 
, บ้ำนหินฮำวน้ ำกงวิทยำ สำขำซ ำภูทอง , บ้ำนนำตำแหลวดง
ยำงวิทยำ , บ้ำนโนนสมบูรณ์ , บ้ำนนำสี , บ้ำนหินฮำวน้ ำกง
วิทยำ , บ้ำนโคกทุ่งน้อย , โนนอุดมศึกษำ , โนนปอแดงวิทยำ , 
บ้ำนต่ำงแคน , บ้ำนดงบังมวลชนรังสรรค์ , โนนมะค่ำพรม
นุสรณ์รำษฎร์บ ำรุง , บ้ำนนำโมง , บ้ำนต้อง , บ้ำนโคกนก
สำลิกำ , บ้ำนคลองเจริญ , บ้ำนบุญทัน , หนองเหลืองขำม
นคร , อนุบำลสุวรรณคูหำ , นำโกทรำยทองวิทยำคม , บ้ำน
ภูเขำวง , เทพคีรีพิทยำคม , นำซ ำจวงดอนมะค่ำวิทย์ , บ้ำนผำ
เวียง , บ้ำนนำส้มโฮง , บ้ำนนำแก , บ้ำนโคกนำเหล่ำ , บ้ำน
โคกกะทอ , บ้ำนนำสมนึก , บ้ำนหินตั้งบังพระจันทร์ , เกษตร
นำสมหวังสำมัคคี , บ้ำนนำกลำง , บ้ำนวังส ำรำญ , บ้ำนผำวัง 
, บ้ำนโคกสง่ำ , บ้ำนถ้ ำช้ำงอินทร์แปลง , บ้ำนไทยนิยม , บ้ำน
นำเจริญ , บ้ำนนำสุรินทร์ , บำ้นโคกหนองบัว , บ้ำนโคก
สะอำดหนองหัวช้ำง , ชุมชนวงัปลำป้อมวิทยศึกษำ 

 ด้ำนผลลัพธ์  (Output/Outcome) ผลกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย ใน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก มีควำมพร้อมระดับมำก 
โดยพบว่ำมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกรมี
คุณภำพ ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก 
อย่ำงหลำกหลำยและเพียงพอ และมีกระบวนกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพส่งผลให้เด็กมีคุณภำพ 
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
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ล ำดับท่ี ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ 

โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และ
แนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของ
หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับ

ดูแล สถำนศึกษำ 
 กลุ่ม NYY 

2 บ้ำนอำบช้ำง     ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกร และกำรสนับสนุน
จำกผู้ปกครองและ หน่วยงำนภำยนอก แต่มีกระบวนกำร
บริหำรและจัดกำร และกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/กำรเรียน
กำรสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส ำคัญที่มีประสิทธิภำพส่งผลให้เด็ก/
ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเป้ำหมำย ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดหรือสูง
กว่ำ  

    ระดมงบประมำณ/ทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำ 
เพ่ิมเติมให้เพียงพอและเหมำะสม โดยหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ 
หนว่ยงำนที่ก ำกับ ดูแลสถำนศึกษำให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือและ  
แนะน ำในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร และ 
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ และคุณภำพผู้เรียนเป็นแบบอย่ำงที่ดี พร้อมกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ล ำดับที่ ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ 
โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และแนวทำงในกำร

ส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำน
ที่ก ำกับดูแล สถำนศึกษำ 

  กลุ่ม YNN 

3 บ้ำนกุดดินจี่ , บ้ำนหม่ำนศรีทอง
วิทยำ 
 

     มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำตนเอง
และมีเพียงพอ และได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง หน่วยงำน
ภำยนอกเพียงพอ แต่กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร และ 
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/กำรเรียน กำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญไม่มีประสิทธิภำพ คุณภำพของผู้ เรียนไม่บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

    ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำร กำรวำงแผน  
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำแผนไปสู่กำร 
ปฏิบัติกำรควบคุม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนงำน/ โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ โดยควำมร่วมมือของ  
ผู้ปกครองและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนต้นสังกัดหรือ 
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำให้กำรช่วยเหลือ ส่งเสริมและ 
สนับสนุน กำรพัฒนำ คุณภำพของผู้เรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย  
ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยง  
กับชีวิตจริง จัดให้มีกำรตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น 
ระบบ เน้นกำรประเมินคุณภำพ ผู้เรียนระหว่ำงเรียน  
(Formative Assessment) รวมทั้งนิเทศ ติดตำมและ 
ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ พัฒนำกำรด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
อย่ำงน้อย ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
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3.2 ผลกำรสังเครำะห์กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์ผล
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 103 แห่ง พบว่ำ สถำนศึกษำส่วนใหญ่ 
มีจ ำนวนครูผู้สอนระดับปฐมวัยต่ ำกว่ำ 20 คน มีผู้บริหำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำน 99 แห่ง (ร้อยละ 96.11) ไม่มี
ผู้บริหำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำน 4 แห่ง (ร้อยละ 3.88) สถำนศึกษำ มีจ ำนวนนักเรียน ต่ ำกว่ำ 50 คน (ร้อยละ 
12.62) มำกกว่ำ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ 25.24) และจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำ 100 คนขึ้นไป (ร้อย
ละ 62.13) เป็นสถำนศึกษำ ที่มีวัตถุประสงค์ปกติท่ัวไป 103 แห่ง (ร้อยละ 100)  

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  

ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
ประเด็นที่ 1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  

       1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือ
บูรณำกำรควำม สำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำร ร้อยละ 100 รองลงมำ คือมีโครงกำร/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมหรือ บูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ 95.45  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมหรือบูรณำ กำรควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำร ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ ผลกำร
ด ำเนินโครงกำร/ กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ 99.55  
     3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมหรือบูรณำ กำรควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำร ร้อยละ 99.58 รองลงมำ คือ 
รำยงำนผลกำรด ำเนิน โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ 
97.68 แสดงรำยละเอียด ดังตำรำงที่ 29  
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ตำรำงท่ี 29 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
ประเด็นที่ 1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  
1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  

1) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
และกำรสื่อสำร 

100 

2) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 95.45 

2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำร อ่ำน 
กำรเขียน และกำรสื่อสำร 

100 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิด 
ค ำนวณ 

99.55 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถใน 
กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำร 

99.58 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถใน 
กำรคิดค ำนวณ 

97.68 

 
  ประเด็นที่  1.1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน           
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำร 
ควำมสำมำรถในคิดวิเครำะห์ และ/ หรือ คิดวิจำรณญำณ ร้อยละ 98.60 รองลงมำ คือ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 97.75  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือ
บูรณำ กำรควำมสำมำรถในคิดวิเครำะห์ และ/ หรือ คิดวิจำรณญำณ ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนิน 
โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 99.52 
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือ 
บูรณำกำรควำมสำมำรถในคิดวิเครำะห์ และ/ หรือ คิดวิจำรณญำณ ร้อยละ 99.52 รองลงมำ คือ รำยงำน ผล
กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 99.04 แสดง
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 30  
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ตำรำงท่ี 30 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
                และแก้ปัญหำ 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
 ประเด็นที่ 1.1.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

 
 

1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน 
 

 
1) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์   คิด

วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น   
98.60 

2) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

97.75 

2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิด 
วิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ   

100 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรคิด 
วิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

99.52 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

๑) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถใน 
กำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ   

99.52 

๒) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถใน 
กำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

99.04 

 
     ประเด็นที่ 1.1.3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรสร้ำง
นวัตกรรม ร้อยละ 92.35  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำร
สร้ำง นวัตกรรม ร้อยละ 91.87  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ
กำร สร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ 91.87 แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 31 
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ตำรำงท่ี 31 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
   ประเด็นที่ 1.1.3 ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

 
1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
1) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 92.35 
2) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 
92.35 

2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

 

91.87 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

 

91.87 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 

 

91.87 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 

 

91.87 

 
   ประเด็นที่ 1.1.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 99.54 
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่ เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
ควำมสำมำรถ ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 99.54  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม 
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ 99.54 แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 32 
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ตำรำงท่ี 32 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
   ประเด็นที่ 1.1.4 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

 
1. โครงกำร กิจกรรมท่ีด ำเนินงำน  
1) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

99.54 

2) มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

99.54 

2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

99.54 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

99.54 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

99.54 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

99.54 

 
   ประเด็นที่ 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และมีโครงกำร/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ 
มี โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน ร้อยละ 98.35  
   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 100 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 99.55 และผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและ
ทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน ร้อยละ 97.63 ตำมล ำดับ  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมยกระดับ  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมกำรจัด 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 99.55 และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม 
ส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน ร้อยละ 97.63 ตำมล ำดับ รำยละเอียดแสดงดัง 
ตำรำงที่ 33 
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ตำรำงท่ี 33 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  

 ประเด็นที่ 1.5 ผลสัมฤทธ ิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
    1) มีโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 100 
    2) มีโครงกำร/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 100 
    3) มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน 98.35 
 2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
    1) ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
สถำนศึกษำ 

99.55 

    2) ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 100 
๓) ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะทำงวิชำกำร 

 ของนักเรียน 
97.63 

 3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
๑) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม 

 หลักสูตร  
๒)   
๓) สถำนศึกษำ 

99.55 

     2) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 100 
๔) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะทำง   

 วิชำกำรของนักเรียน 
97.63 

 
ประเด็นที่ 1.1.6 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  

    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมกำรแนะแนว เพ่ือกำร
ประกอบอำชีพ ร้อยละ 99.55 รองลงมำ คือ มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน           
ร้อยละ 98.04 และมีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ ร้อยละ 97.56 ตำมล ำดับ  
   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักเรียน
ให้มี ทักษะในกำรท ำงำน ร้อยละ 99.55 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรแนะแนว เพ่ือกำร 
ประกอบอำชีพ ร้อยละ 98.48 และผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ ร้อยละ 96.45 ตำมล ำดับ  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักเรียน
ให้มีทักษะในกำรท ำงำน ร้อยละ 98.86 รองลงมำ คือ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรแนะแนว
เพ่ือ กำรประกอบอำชีพ 97.70 และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพร้อยละ 96.67 
ตำมล ำดับ รำยละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 34  
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ตำรำงท่ี 34 มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
 ประเด็นที่ 1.1.6 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 

 
 1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
    1) มีโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน 98.04 
    2) มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ 99.55 
    3) มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถและทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียน 97.56 
 2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
     1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน  99.55 

     2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ  96.45 
     3) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรแนะแนว เพื่อกำรประกอบอำชีพ  98.48 

 3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
     1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน 98.86 
     2) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมอำชีพ  96.67 
     3) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรแนะแนว เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 97.70 

 
   ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    ประเด็นที่ 1.2.1 กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
คุณธรรม คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ มีโครงกำร/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุว
กำชำด ผู้บ ำเพ็ญ ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร จิตอำสำ ร้อยละ 98.63  
     2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 98.76 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร จิตอำสำ ร้อยละ 97.85  
     3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 98.60 รองลงมำ คือ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร จิตอำสำ ร้อยละ 96.63  
 
   ประเด็นที่ 1.2.2 ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมกำรน ำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ มีโครงกำร/กิจกรรม วันส ำคัญต่ำงๆ ร้อย
ละ 99.04 และมีโครงกำร/กิจกรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ร้อยละ 98.08 ตำมล ำดับ  
   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
คุณธรรม คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 98.56 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร จิตอำสำ ร้อยละ 97.12  
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    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
คุณธรรม คุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี ร้อยละ 97.60 รองลงมำ คือ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร จิตอำสำ ร้อยละ 96.63  
 
   ประเด็นที่ 1.2.3 กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร้อย ละ 100 รองลงมำคือ มีโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง กำรส่งเสริม 
ประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ ร้อยละ 95.78  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100 รองลงมำคือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน บน 
ควำมแตกต่ำง กำรส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ ร้อยละ 97.67  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100 รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน 
บนควำมแตกต่ำง กำรส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ ร้อยละ 95.71  
 
   ประเด็นที่ 1.2.4 สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภำวะทำง
ร่ำงกำย ร้อยละ 100 รองลงมำคือ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้ำนจิตสังคม ร้อยละ 99.55  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุข
ภำวะทำง ร่ำงกำย ร้อยละ 100 และผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้ำนจิตสังคม ร้อยละ 100  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุข
ภำวะ ทำงร่ำงกำย ร้อยละ 100 รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้ำนจิตสังคม 
ร้อย ละ 98.32  
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ประเด็นที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ก ำหนด/ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถำนศึกษำ ร้อยละ 100  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำร ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 100  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติ
กำร ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 100 แสดงดังตำรำงที่ 35 
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ตำรำงท่ี 35 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ประเด็นที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
มีโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของ สถำนศึกษำ 100 
2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
ผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำร 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 

100 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำร ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 100 
 
 
  ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีกิจกรรมกำรด ำเนินแนวทำงกำรก ำกับ
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภำพ หรือรูปแบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ และมี 
โครงกำร/กิจกรรม กำรปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 99.58  
   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม กำรปรับปรุง
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 99.58  
  3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม กำรปรับปรุง
พัฒนำงำน อย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 99.58 แสดงดังตำรำงที่ 36 
 
ตำรำงท่ี 36 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ประเด็นที่ 2.1 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
มีโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของ สถำนศึกษำ 99.58 
2. ผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
ผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำร 
ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 

99.58 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำร ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 99.58 
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  ประเด็นที่ 2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ ร้อย ละ 100 รองลงมำคือ มีโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ร้อยละ 98.56  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำงำน
วิชำกำร และผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 98.56  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 
98.56 รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร ร้อยละ 97.12  
 
   ประเด็นที่ 2.4 พัฒนำครู และบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมให้ครู และ
บุคลำกรได ้พัฒนำตนเองด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ร้อยละ 98.08  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรได้พัฒนำตนเอง
ด้วย วิธีกำรที่หลำกหลำย ร้อยละ 99.52  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำครูและบุคลกร
ด้วย วิธีกำรที่หลำกหลำย ร้อยละ 99.52  
 
  ประเด็นที่ 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำสภำพแวดล้อม
ทำง กำยภำพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน ภำยนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 99.04  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่ เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำ
สภำพแวดล้อม ทำงกำยภำพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน ภำยนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อย
ละ 99.04  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำ 
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน ภำยนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้             
ร้อยละ 99.04  
 
   ประเด็นที่ 2.6 จัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนกำร
ใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 95.19 รองลงมำคือ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 94.71 รำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู  เขต 2 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563  
    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำร ร้อยละ 94.71 รองลงมำคือ ผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/ กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ร้อยละ 94.23  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริม 
สนับสนุนกำร ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำร และรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม                
ที่ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 95.67  
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ประเด็นที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำน 
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ร้อยละ 100  
   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ร้อยละ 97.60 รองลงมำคือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำน
กระบวนกำร คิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 97.21 รำยงำนกำรสังเครำะห์
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภูเขต 2 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ร้อยละ 
100 รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและ  
ปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 98.65 แสดงดังตำรำงที่ 37 
 
ตำรำงท่ี 37 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
ประเด็นที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
1) มีโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และ

สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
100 

2) มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 100 
2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  

1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

97.21 

2) ผลกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 97.60 
3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  

1) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิด 
และปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

98.65 

2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 100 
 
  ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรเรียนรู้ ร้อยละ 98.70 รองลงมำ คือ มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ร้อยละ 96.52 ตำมล ำดับ  
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    2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรเรียนรู้ ร้อยละ 95.60 รองลงมำ คือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมพัฒนำ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น ร้อยละ 96.25  
    3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สำรสนเทศส ำหรับกำรเรียนรู้ ร้อยละ 95.65 รองลงมำคือ รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ 
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น ร้อยละ 94.50 แสดงดังตำรำงที่ 38 
 
ตำรำงท่ี 38 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  

1. โครงกำร กิจกรรมที่ด ำเนินงำน  
1) มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรเรียนรู้ 98.70 
2) มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 96.52 

2. ผลที่ปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น  
1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำหรับ

กำรเรียนรู้ 
95.60 

2) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่น 

96.25 

3. แหล่งข้อมูล หลักฐำน  
1) รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ 

กำรเรียนรู้ 
95.65 

2) รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 94.50 
 
  ประเด็นที่ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรบริหำรจัดกำร เน้น
กำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 100  
   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรบริหำร
จัดกำร เน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 98.60  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรบริหำรจัดกำร เน้น
กำรม ีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 98.60  
 
  ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  
   1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำกำรวัดและ
ประเมินผลกำร จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ ร้อยละ 95.65 รองลงมำคือ มีกิจกรรมกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพ่ือ น ำไปพัฒนำกำรเรียนรู้ ร้อยละ 96.45 และมีโครงกำร/กิจกรรมกำรสร้ำงเครื่องมือวัดประเมินผลที่ 
หลำกหลำย ร้อยละ 95.60 ตำมล ำดับ  
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   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ ผู้เรียนเพ่ือน ำไปพัฒนำกำรเรียนรู้ 97.80 รองลงมำคือ ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำกำรวัด 
และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ ร้อยละ 96.50 และผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม กำร
สร้ำงเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลำกหลำย ร้อยละ 97.50  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำกำร
วัดและ ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ และบันทึกกำรน ำข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนำ ร้อยละ 
95.85 รองลงมำคือ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมกำรสร้ำงเครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลำกหลำย ร้อยละ 96.65  
 
   ประเด็นที่ 3.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำยและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
    1) ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำน พบว่ำ มีโครงกำร/กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 97.60  
   2) ด้ำนผลปรำกฏ คุณภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 97.60  
   3) ด้ำนแหล่งข้อมูล หลักฐำน พบว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 94.23  
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 จุดเด่น  
   1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร  
สื่อสำรและกำรคิดค ำนวณและผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสำนเทศและกำรสื่อสำร ร้อยละ  
100 รองลงมำ คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 99.80 ตำมล ำดับ  
  2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือ มีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์ และ            
พันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ร้อยละ 100 รองลงมำ คือ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ร้อยละ 98.65 ตำมล ำดับ  
  3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จุดเด่นที่พบมำกที่สุด คือ  กำร 
บริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกและจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไป  
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 98.55 รองลงมำ คือ ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร 
เรียนรู้ ร้อยละ 97.80 ตำมล ำดับ แสดงดังตำรำงที่ 39 
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ตำรำงท่ี 39 จุดเด่น 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

จุดเด่น  
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 99.80 
2) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 100 
3) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสำนเทศและกำรสื่อสำร 100 

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
1) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 98.65 
2) มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 100 
3) จัดเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 100 

3. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
1) กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  
2) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตได้ 
98.55 

3) ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 97.80 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
   1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน จุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด คือ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่สถำนศึกษำ 
ก ำหนด ร้อยละ 40.50 รองลงมำ คือ มีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ ร้อยละ 35.50 
ตำมล ำดับ  
  2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร จุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด คือ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร  
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 32.55 รองลงมำ คือ           
มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ ร้อยละ 25.65 ตำมล ำดับ  
  3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จุดที่ควรพัฒนำมำกที่สุด คือ 
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ร้อยละ 40.50 รองลงมำ คือ ใช้ 
สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 37.65 ตำมล ำดับ แสดงดังตำรำงที่ 40 
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ตำรำงท่ี 40 ผลกำรวิเครำะห์จุดที่ควรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 

รำยกำรสังเครำะห์ ร้อยละ 

จุดที่ควรพัฒนำ  
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่สถำนศึกษำก ำหนด  40.50 
มีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติต่องำนอำชีพ  35.50 

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร  ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
32.55 

มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ  25.6545.80 
3. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  40.50 
      ใช ้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้   37.65 
 
แผนกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน  
  1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน พบว่ำ ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ 92.55 
รองลงมำคือ ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 91.25 และด้ำน ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ 90.55 ตำมล ำดับ  
  2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร พบว่ำ ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
ร้อยละ 90.45 รองลงมำคือ ด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ร้อยละ 90.25 
และด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ร้อยละ 87.55 
ตำมล ำดับ  
  3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน  
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 85.25 รองลงมำคือ ด้ำนกำร 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ 84.50 และด้ำนกำรแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และกำรให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ 80.60 ตำมล ำดับ  
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3.3 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  
  ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 จ ำนวน 103 แห่ง จัดกลุ่มตำม
ประสิทธิภำพของสถำนศึกษำได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่ม YYY จ ำนวน 101 แห่ง (ร้อยละ 98.06) ได้แก่ โรงเรียน บ้ำนเก่ำกลอยกุดกระสู้ บ้ำนหนอง
แวงค ำ บ้ำนหนองแสง บ้ำนนำสมใจ บ้ำนยำงชุม บ้ำนกกค้อกกโพธิ์ นครชัยประชำสรรค์ บ้ำนหนองบัวค ำ
แสน กุดแห่วิทยำ บ้ำนป่ำแดงงำม บ้ำนสนำมชัย บ้ำนหนองเอ่ียน บ้ำนหนองด่ำน บ้ำนโป่งแคศรีถำวร บ้ำน
โนนสวรรค์ชัยมงคล บ้ำนท่ำอุทัย บ้ำนหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร บ้ำนโนนสวำทหนองไพบูลย์ ซ ำขอนแก่น
วิทย์ บ้ำนหนองด้วงวังประทุม บ้ำนโนนเมือง บ้ำนภูพระโนนผักหวำน บ้ำนโนนม่วง บ้ำนโนนไหมโนนศิลำ  
บ้ำนฝั่งแดง บ้ำนโนนตำล บ้ำนนำหนองทุ่ม บ้ำนแสงดำวโนนธำตุ บ้ำนโนนงำม บ้ำนก่ำน บ้ำนซ ำเสี้ยว บ้ำน
เอ้ืองโนนไร่โนนสำวิทยำ บ้ำนกุดดินจี่ บ้ำนหม่ำนศรีทองวิทยำ หนองแต้ศึกษำประชำสรรค์ บ้ำนโนนสว่ำง
บวรวิทยำ บ้ำนหนองทุ่มโนนสูงวิทยำ บ้ำนอุดมศรีวิไลวิทยำ ห้วยหำนประชำสรรค์ ดงสวรรค์วิทยำ อนุบำล
สุวรรณคูหำ นำโกทรำยทองวิทยำ บ้ำนนำตำแหลวดงยำงวิทยำ หนองเหลืองขำมนคร บ้ำนโนนสมบูรณ์ 
บ้ำนกุดผึ้ง บ้ำนนำไก่นำค ำน้อยวิทยำ ยูงทองวิทยำ บ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย บ้ำนนำดีค่ำยสว่ำงวิทยำ   
บ้ำนเซินรำษฎร์เกษมศรี บ้ำนวิจิตรพัฒนำ บ้ำนโนนส ำรำญ บ้ำนโนนงำมวิทยำ ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชำติ
หนองเห็นวิทยำ บ้ำนนำด่ำน บ้ำนส้มป่อยค่ำยเมืองแสน บ้ำนกุดฮู บ้ำนบุญทัน บ้ำนโคกนกสำลิกำ บ้ำน
คลองเจริญ โนนปอแดงวิทยำ บ้ำนต่ำงแคน บ้ำนนำโมง โนนอุดมศึกษำ บ้ำนดงบังมวลชนรังสรรค์ โนนมะค่ำ
พรมมำนุสรณ์รำษฎร์บ ำรุง บ้ำนต้อง บ้ำนโคกทุ่งน้อย บ้ำนดงมะไฟ บ้ำนนำไร่ บ้ำนวังหินซำ โนนสง่ำรำษฎร์
บ ำรุง บ้ำนผำช่อนโชคชัย บ้ำนนำสี บ้ำนหินฮำวน้ ำกงวิทยำ บ้ำนหินฮำวน้ ำกงวิทยำ สำขำซ ำภูทอง บ้ำนโคก
นำเหล่ำ บ้ำนหินตั้งบังพระจันทร์ เกษตรนำสมหวังสำมัคคี บ้ำนนำสมนึก บ้ำนนำกลำง บ้ำนโคกกะทอ เทพ
คีรีพิทยำคม ชุมชนโปร่ง วังม่วงภูเขำวง บ้ำนไทยนิยม บ้ำนผำวัง บ้ำนถ้ ำช้ำงอินทร์แปลง บ้ำนวังส ำรำญ 
บ้ำนนำสุรินทร์ บ้ำนโคกสง่ำ บ้ำนนำเจริญ ชุมชนวังปลำป้อมวิทยศึกษำ บ้ำนโคกสะอำดหนองหัวช้ำง บ้ำน
โคกหนองบัว บ้ำนหนองค้อ บ้ำนนำแก บ้ำนนำส้มโฮง นำซ ำจวงดอนมะคำ่วิทย์ และบ้ำนผำเวียง 

2. กลุ่ม NYY จ ำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 0.97) ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนอำบช้ำง 
3. กลุ่ม YNY จ ำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 0.97) ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนขอบเหล็ก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 41 

 
ตำรำงท่ี 41 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  
               ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ผลกำรวิเครำะห์ 
จ ำนวนสถำนศึกษำ (แห่ง) 

จ ำนวน (แห่ง) ร้อยละ 
YYY 101 98.06 
NYY 1 0.97 
YNY 1 0.97 
รวม 103 100 

 
3.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลุ่ม YYY  
    จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 มีสถำนศึกษำกลุ่ม 
YYY จ ำนวน 101 แห่ง ร้อยละ 98.06 เป็นกลุ่มสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกรได้รับกำร 
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พัฒนำตนเอง และมีเพียงพอ ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอกเพียงพอ มีกระบวนกำร 
บริหำรและกำรจัดกำร และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญที่มีประสิทธิภำพส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีคุณภำพบรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดหรือสูงกว่ำ ดังนี้  

  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของ ทรัพยำกร
และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ังด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรสนับสนุนจำก ภำยนอก
สถำนศึกษำ พบว่ำ ด้ำนกำยภำพ มีควำมพร้อมระดับมำก โดยมีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่ เปิดสอน 
มีห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น ลำนดนตรี ลำนธรรมะ  ลำนกีฬำ 
สวนวรรณคดี สวนพฤกษศำสตร์ เวทีเสริมภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ สวนเกษตร ปลอด  สำรพิษ เรือน
เพำะเห็ด หรือขุดบ่อเลี้ยงปลำ มีสื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สถำนศึกษำ และจัดมำตรกำรควำมปลอดภัยควบคุมกำรแพร่เชื้อโรคระบำดต่ำง ๆ อย่ำงรัดกุม ด้ำนบุคลำกร มี
ควำมพร้อมระดับมำก โดยมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนครบทุกแห่ง มีครู  ครบทุกระดับชั้นและทุก
รำยวิชำ ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง ขึ้นไป ได้เข้ำร่วม
กิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย 50 ชั่วโมงขึ้นไป มีบุคลำกรอ่ืนสนับสนุนงำนวิชำกำรและงำนธุรกำร  ด้ำนกำร
สนับสนุนจำกภำยนอก มีควำมพร้อมระดับมำก โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้ปกครองและ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ 
สถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุมปีละ 4 ครั้ง และได้รับกำรสนับสนุนเงิน 
ทุนกำรศึกษำ สื่อกำรเรียนรู้ อุปกรณ์ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำดนตรี-นำฏศิลป์ หรืออุปกรณ์ฝึกงำนคหกรรม จำก 
บริษัท ห้ำงร้ำน หน่วยงำนเอกชนและชุมชนอย่ำงเพียงพอส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสูงขึ้น 

  ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน ในมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่  3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ กำรจัดกำร มี  
กำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำร 
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ มีกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน และ  
มำตรฐำนสำกล จัดหำและพัฒนำสื่อ และจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมและพัฒนำ ครู  
นักเรียนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีหลักสูตร 
สถำนศึกษำสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น บริหำรจัดกำรศึกษำ  
อย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมคุณธรรม ประชำธิปไตย ตำมจุดเน้นของโรงเรียนให้กับนักเรียน ทุก  
ระดับชั้น เน้นให้นักเรียนมีวินัย ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ มีระบบกำรแนะแนวและกำรดูแล สุข 
ภำวะจิต มีกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ครู บุคลำกรและ  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ ใช้  
ระบบวงจรคุณภำพ PDCA ในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล มีกำรปรับปรุงพัฒนำ งำน 
อย่ำงต่อเนื่องปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรเยี่ยมบ้ำน แนะแนวกำรศึกษำ ต่อ 
มีระบบนิเทศภำยในทุกระดับชั้น โดยบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องภำคเรียนละ 1 ครั้ง มีโครงกำรส่งเสริมพัฒนำ ครู 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพของตนเอง ครู และบุคลำกรได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ตรงกับ  
ควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำเพ่ือน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ด้ำน 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดกำรเรียนกำรสอน โดยให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและลงมือปฏิบัติจริง มีกำรบูรณำกำรภำระงำน ขึ้นงำนโดยทุกระดับชั้น  
จัดท ำหน่วยบูรณำกำรอำเขียน เศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำร  
เรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก ำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ มีกำร 
วิเครำะห์ นักเรียนรำยบุคคล โดยน ำข้อมูลและผลจำก กำรวิเครำะห์ใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำง  
รำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ หลำกหลำยและวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่
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ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่  เปิดโอกำสให้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
มุ่งเน้นทักษะกำรคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้และน ำเสนอได้  ด้วยตนเอง เช่น จัดกำรเรียนรู้ด้วย
โครงงำน เกมกำรศึกษำ แผนผังควำมคิดฯ มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกำร  จัดกำรเรียนกำรสอน และมี
กำรเรียนรู้ในโลกกว้ำง ศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชนรอบ ๆ สถำนศึกษำ จัด  กิจกรรมสถำนศึกษำพอเพียง ให้
ควำมรู้เรื่องหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้โดยใช้ 4H เช่น กำร
ลักริบบิ้น กำรร้อยพวงมำลัย กำรผลิตของใช้กระทงใบตอง กำรท ำอำหำร เป็น ด้น ครูและนักเรียนร่วมกัน จัด
ป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำม สถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน มีกำรวัดและประเมินผล 
ตำมสภำพจริงของนักเรียน อย่ำงต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียน  และผู้ปกครอง รวมทั้ง ให้
ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำแก่นักเรียน เป็นรำยบุคคลอย่ำงทั่วถึง และมีกำรประเมิน คุณภำพและประสิทธิภำพของ 
กำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดท ำวิจัยในชั้น เรียนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีกำรเผยแพร่ เช่น ทักษะกำร  อ่ำนท ำนองเสนำะ โครงงำน 
นักวิทยำศำสตร์น้อยฯ ครูบริหำรจัดกำร ชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนมี  ควำมสุขและเรียนรู้ด้วยควำม
สนุกสนำน  

  ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ 
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน พบว่ำ ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ และผู้เรียนมี  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบกำร  
ตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม มีกำรน ำไปใช้และเผยแพร่ ผู้เรียนมี  
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเอง และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้  
กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีพร้อมที่ 
จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรท ำงำนหรือประกอบอำชีพ ในด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดเป็นแบบอย่ำงได้ ผู้เรียนมีควำม 
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทย 
ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคมสูง 
กว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

  โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำและแนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำม ของ 
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำมีแนวทำงใน
กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้น สังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ดังนี้ 

  1) ทบทวนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี                 
จัดโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนโดยเฉพำะโครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่
บรรลุ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  

  2) ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำร มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนิน โครงกำร/
กิจกรรมเป็นระยะตำมปฏิทินปฏิบัติงำน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบพร้อมรำยงำน  ผลอย่ำง
เป็นระบบแล้วน ำข้อมลูไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

   3) นิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย อย่ำงน้อย             
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  

   4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ และนิเทศ ก ำกับ  ติดตำม   
ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
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3.2.2) ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลุ่ม NYY  

  จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 มีสถำนศึกษำกลุ่ม 
NYY จ ำนวน 1 แห่ง ร้อยละ 0.97 เป็นกลุ่มสถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกรและกำร 
สนับสนุนจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนภำยนอก แต่มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญที่มีประสิทธิภำพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภำพบรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำ 
ก ำหนดหรือสูงกว่ำ ดังนี้  
   ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสม ของทรัพยำกร
และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ังด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรสนับสนุน จำกภำยนอก 
พบว่ำ ด้ำนกำยภำพ มีควำมพร้อมระดับปำนกลำง มีกำรจัดห้องเรียนครบตำมระดับชั้นที่ เปิดสอน มี
ห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ไม่เหมำะสม และมีสื่อเทคโนโลยี 
ประกอบกำรเรียนกำรสอนน้อย ด้ำนบุคลำกร มีควำมพร้อมระดับปำนกลำง โดยมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ปฏิบัติงำนครบทุกแห่ง มีครูครบทุกระดับชั้นแต่ไม่ครบทุกรำยวิชำ ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ครูทุกคนได้รับ กำร
พัฒนำตนเองโดยเฉลี่ยน้อยกว่ำ 20 ชั่วโมง ได้เข้ำร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย น้อยกว่ำ 40 ชั่วโมง และครูเข้ำ
ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ                   
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แต่ไม่เป็นระบบ ไม่น ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน และมีสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 4 แห่ง ที่บุคลำกรอ่ืนสนับสนุนวิชำกำรหรืองำนธุรกำร ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำยนอก มีควำมพร้อม 
ระดับมำก สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำชั้นพ้ืนฐำน โดยมี
ผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้ำร่วมประชุมหรือกิจกรรมของสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำชั้น
พ้ืนฐำน เข้ำร่วมประชุมกับสถำนศึกษำปีละ 4 ครั้ง และได้รับกำรสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อกำรเรียนรู้ 
อุปกรณ์ด้ำนกำรเล่นกีฬำ จำกหน่วยงำนเอกชนและองค์กรในชุมชนอย่ำงเพียงพอ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
ของสถำนศึกษำ 
   ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน ในมำตรฐำนที่  2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่  3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ กำรจัดกำร             
มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำม
ต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน และ
มำตรฐำนสำกล จัดหำและพัฒนำสื่อและจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมและพัฒนำครู 
นักเรียนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีหลักสูตร 
สถำนศึกษำสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น บริหำรจัดกำรศึกษำ 
อย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมคุณธรรมประชำธิปไตยตำมจุดเน้นของโรงเรียนให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น เน้นให้นักเรียนมีวินัย ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ มีระบบกำรแนะแนวและกำรดูแล สุข
ภำวะจิต มีกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตของนักเรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ครู บุคลำกรและ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำใช้
ระบบวงจรคุณภำพ PDCA ในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล มีกำรปรับปรุงพัฒนำงำน
อย่ำงต่อเนื่องปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรเยี่ยมบ้ำน แนะแนวกำรศึกษำต่อ มี
ระบบนิเทศภำยในทุกระดับชั้น โดยบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องภำคเรียนละ 1 ครั้ง มีโครงกำรส่งเสริมพัฒนำครู
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพของตนเอง ครู และบุคลำกรได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ตรงกับ 
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ควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำเพ่ือน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ด้ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดกำรเรียนกำรสอน โดยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและลงมือปฏิบัติจริง มีกำรบูรณำกำรภำระงำน ขึ้นงำนโดยทุกระดับชั้น 
จัดท ำหน่วยบูรณำกำรอำเขียน เศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำร
เรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก ำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ มีกำร
วิเครำะห์ นักเรียนรำยบุคคล โดยน ำข้อมูลและผลจำก กำรวิเครำะห์ใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำง
หลำกหลำยและ วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เปิดโอกำสให้ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นทักษะกำรคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้และน ำเสนอได้
ด้วยตนเอง เช่น จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน เกมกำรศึกษำ แผนผังควำมคิดฯ มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และมีกำรเรียนรู้ในโลกกว้ำง ศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชนรอบ ๆ สถำนศึกษำจัดกิจกรรม
สถำนศึกษำพอเพียง ให้ควำมรู้เรื่องหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำ
รู้โดยใช้ 4H เช่น กำรถักริบบิ้น กำรร้อยพวงมำลัย กำรผลิตของใช้กระทงใบตอง กำรท ำอำหำร เป็นด้น ครูและ
นักเรียนร่วมกัน จัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกำร
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริงของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง 
รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำแก่นักเรียน เป็นรำยบุคคลอย่ำงทั่วถึง และมีกำรประเมินคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของ กำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียน กำรสอน มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีกำรเผยแพร่ เช่น ทักษะกำรอ่ำน
ท ำนองเสนำะ โครงงำนนักวิทยำศำสตร์น้อยฯ ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนมีควำมสุขและ
เรียนรู้ด้วยควำมสนุกสนำน 

  ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ 
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน พบว่ำ ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ และผู้เรียนมี  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำสูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบกำร  
ตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม มีกำรน ำไปใช้และเผยแพร่ ผู้เรียนมี  
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเอง และสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ 
กำรสื่อสำร กำรท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีพร้อมที่ 
จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และกำรท ำงำนหรือประกอบอำชีพ ในด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ  
ผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดเป็นแบบอย่ำงได้ ผู้เรียนมีควำม 
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำไทย 
ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย และผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคมสูง 
กว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด  

  โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำและแนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำม ของ 
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำมีแนวทำงใน
กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้น สังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ดังนี้  

  1) ทบทวนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จัด 
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนโดยเฉพำะโครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่
บรรลุ เป้ำหมำย โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  
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   2) ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำร มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนิน โครงกำร/
กิจกรรมเป็นระยะตำมปฏิทินปฏิบัติงำน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบพร้อมรำยงำน  ผลอย่ำง
เป็นระบบแล้วน ำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

   3) นิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงน้อยภำคเรียน
ละ 1 ครั้ง  

  4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำ และนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 
3.2.3) ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลุ่ม YNY  
  จำกผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ  

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภูเขต 2 มีสถำนศึกษำกลุ่ม 
YNY จ ำนวน 1 แห่ง ร้อยละ 0.48 เป็นกลุ่มสถำนศึกษำที่ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกร และกำร 
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญที่มีประสิทธิภำพ แต่คุณภำพของผู้เรียนไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
ดังนี้  

  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) พิจำรณำจำกควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของ ทรัพยำกร
และสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ังด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรสนับสนุนจำก ภำยนอก
สถำนศึกษำ พบว่ำ ด้ำนกำยภำพ มีควำมพร้อมระดับปำนกลำง โดยมีกำรจัดห้องเรียนครบตำม ระดับชั้นที่เปิด
สอน มีห้องปฏิบัติกำร ห้องพิเศษ จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ไม่เพียงพอหรือไม่ พร้อมใช้งำน มี
สื่อเทคโนโลยีส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยแต่ไม่ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และจัด  มำตรกำรควำม
ปลอดภัยควบคุมกำรแพร่เชื้อโรคระบำดต่ำง ๆ อย่ำงรัดกุม ด้ำนบุคลำกร มีควำมพร้อมระดับ ปำนกลำง โดยมี
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติงำนไม่ครบทุกแห่ง มีรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร มี จ ำนวนครูไม่ครบทุก
ระดับชั้นและทุกรำยวิชำ ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำจ ำนวนเฉลี่ยกำรพัฒนำตนเองของครู เฉลี่ย 10-19 ชั่วโมง ได้
เข้ำร่วมกิจกรรม PLC โดยเฉลี่ย 25-49 ชั่วโมง มีบุคลำกรอ่ืนสนับสนุนงำนวิชำกำร และงำนธุรกำร ด้ำนกำร
สนับสนุนจำกภำยนอก มีควำมพร้อมระดับมำก โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำก  ผู้ปกครองและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีผู้ปกครองร้อยละ 80 ขึ้นไป เข้ำร่วมประชุมหรือ กิจกรรมของ
สถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเข้ำร่วมประชุมปีละ 4 ครั้ง และได้รับกำรสนับสนุน  เงิน
ทุนกำรศึกษำ สื่อกำรเรียนรู้ อุปกรณ์ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำดนตรี-นำฏศิลป์ หรืออุปกรณ์ฝึกงำนคหกรรม จำก
บริษัท ห้ำงร้ำน หน่วยงำนเอกชนและชุมชนอย่ำงเพียงพอแต่ไม่ส่งผลต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  

  ด้ำนกระบวนกำร (Process) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ สถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และมำตรฐำนที่ 3 ระบวน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มี กำรก ำหนด
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำควำมต้องกำร ของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ มี
กำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียนและ  มำตรฐำนสำกล จัดหำ
และพัฒนำสื่อ และจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมและพัฒนำครู นักเรียนและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น บริหำรจัดกำรศึกษำ  อย่ำงมีส่วนร่วมกับชุมชน จัด
กิจกรรมคุณธรรม ประชำธิปไตย ตำมจุดเน้นของโรงเรียนให้กับนักเรียนทุก  ระดับชั้น เน้นให้นักเรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ มีระบบกำรแนะแนวและกำรดูแลสุข ภำวะจิต มีกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ชีวิตของนักเรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ครู บุคลำกรและ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำร
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วำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำ ร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ ใช้  ระบบวงจรคุณภำพ PDCA ในกำร
บริหำรจัดกำร มีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล มีกำรปรับปรุงพัฒนำงำน อย่ำงต่อเนื่อง ปีกำรศึกษำละ 2 
ครั้ง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรเยี่ยมบ้ำน แนะแนวกำรศึกษำต่อ มีระบบนิเทศภำยในทุกระดับชั้น 
โดยบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องภำคเรียนละ 1 ครั้ง มีโครงกำรส่งเสริมพัฒนำครู ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพของตนเอง ครู และบุคลำกรได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ตรงกับ  ควำมต้องกำรของครูและ
สถำนศึกษำเพ่ือน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ด้ำน กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้ นักเรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและลงมือปฏิบัติจริง มีกำรบูรณำกำรภำระงำน ชิ้นงำน โดยทุกระดับชั้น จัดท ำหน่วยบูรณำ
กำรอำเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำร  เรียนรู้สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ มีกำร  วิเครำะห์
นักเรียนรำยบุคคล โดยน ำข้อมูลและผลจำกกำรวิเครำะห์ใช้ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้อย่ำง หลำกหลำยและ
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่  เปิดโอกำสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นทักษะกำรคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้และน ำเสนอได้  ด้วยตนเอง 
เช่นจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน เกมกำรศึกษำ แผนผังควำมคิดฯ มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกำร  จัดกำรเรียน
กำรสอนและมีกำรเรียนรู้ในโลกกว้ำง ศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชนรอบ ๆ สถำนศึก ษำ จัดกิจกรรม 
สถำนศึกษำพอเพียงให้ควำมรู้เรื่องหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 
โดยใช้ 4H เช่น กำรถักริบบิ้น กำรร้อยพวงมำลัย กำรผลิตของใช้กระทงใบตอง กำรท ำอำหำร เป็นต้น ครูและ 
นักเรียนร่วมกันจัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกำร 
วัดและประเมินผลตำมสภำพจริงของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง  
รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำแก่นักเรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงทั่วถึง และมีกำรประเมินคุณภำพและ  
ประสิทธิภำพของกำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน มีครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และมีกำรเผยแพร่ เช่น ชุดฝึกทักษะกำรอ่ำน  
ท ำนองเสนำะ โครงงำนนักวิทยำศำสตร์น้อยฯ ครูบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้นักเรียนมีควำมสุขและ 
เรียนรู้ด้วยควำมสนุกสนำน  

  ด้ำนผลลัพธ์ (Output/Outcome) พิจำรณำจำกผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ 
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน พบว่ำ ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ของผู้เรียน ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ กำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือพัฒนำตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ในด้ำน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำ  
ก ำหนด ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญำไทย ผู้เรียนสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย 
และจิตสังคมเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด  

  โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำและแนวทำงในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำม ของ 
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำมีแนวทำงใน
กำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำน ต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ดังนี้  

  1) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มี 
ควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำและกำรขับเคลื่ อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เปิด 
โอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนมำกข้ึน  
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  2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน กำร  
สร้ำง/พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์ให้ เป็นแบบอย่ำงแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)  

  3) พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมยืดหยุ่น โดยกำรเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรบูรณำกำรสำระกำร เรียนรู้
ให้สอดคล้องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียน  เกิด
ควำมรู้ และทักษะรอบด้ำนสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  

  4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำรวัดและประเมินผล กำรเรียนรู้ตำม  
สภำพจริงด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและธรรมชำติวิชำ ตรวจสอบ
และ ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และเน้นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระหว่ำงเรียน  

  5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ฝึก 
ทักษะด้ำนกำรน ำเสนอ กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล 
และเหมำะสม กำรสืบค้นหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีให้มำกขึ้น  

  6) จัดกิจกรรมกำรปลูกฝังให้ผู้เรียนรักควำมเป็นไทย มีเจตคติและค่ำนิยมที่ดีต่อประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย  

  7) ส่งเสริมและพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรของผู้ เรียนให้มำกขึ้น โดยจัดกิจกรรมอย่ำง 
หลำกหลำย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น  

  8) พัฒนำสื่อแหล่งเรียนรู้ จัดห้องปฏิบัติกำรให้อยู่ในสภำพดีและพร้อมใช้งำน 
  9) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ พัฒนำกำรด้ำนคุณภำพ  ของผู้เรียนอย่ำง

น้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
 
3.2.4) ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  ระดับ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำแนกตำมรำยกลุ่มประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองบัวล ำภู เขต 2  

ได้วิเครำะห์ผลกำรวิเครำะห์ ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำให้ครบทุก
แห่งตำมกำรจัดกลุ่มสถำนศึกษำ เพ่ือ เป็นข้อมูลในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำม ก ำกับ ดูแลสถำนศึกษำในสังกัด 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม YYY, NYY,YNY รำยละเอียดแสดง ดังตำรำงที่ 42 
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ตำรำงท่ี 42 ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
               หนองบัวล ำภู เขต 2 จ ำแนกตำมรำยกลุ่มประสิทธิภำพ YYY, NYY และ YNY 
 

ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ 
โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และแนวทำง 

ในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้นสังกัด 
หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

กลุ่ม YYY 
1  บ้ำนเก่ำกลอยกุดกระสู้ , บ้ำนหนองแวงค ำ , 

บ้ำนหนองแสง , บ้ำนนำสมใจ , บ้ำนยำงชุม , 
บ้ำนกกค้อกกโพธิ์ , นครชัยประชำสรรค์ , บ้ำน
หนองบัวค ำแสน , กุดแห้วิทยำ , บ้ำนป่ำแดง
งำม , บ้ำนสนำมชัย , บ้ำนหนองเอ่ียน , บ้ำน
หนองด่ำน , บ้ำนโป่งแคศรีถำวร , บ้ำนโนน
สวรรค์ชัยมงคล , บ้ำนท่ำอุทัย , บ้ำนหนองกุง
ศรีโพธิ์ศรีสมพร , บ้ำนโนนสวำทหนองไพบูลย์ ,  
ซ ำขอนแก่นวิทย์ , บ้ำนหนองด้วงวังประทุม , 
บ้ำนโนนเมือง , บ้ำนภูพระโนนผักหวำน , บ้ำน
โนนม่วง , บ้ำนโนนไหมโนนศิลำ , บ้ำนฝั่งแดง 
บ้ำนโนนตำล , บ้ำนนำหนองทุ่ม , บ้ำนแสงดำว
โนนธำตุ , บ้ำนโนนงำม , บ้ำนก่ำน , บ้ำนซ ำ
เสี้ยว , บ้ำนเอ้ืองโนนไร่โนนสำวิทยำ , บ้ำนกุด
ดินจี่  , บ้ำนหม่ำนศรีทองวิทยำ , หนองแต้
ศึกษำประชำสรรค์ , บ้ำนโนนสว่ำงบวรวิทยำ ,  
บ้ำนหนองทุ่มโนนสูงวิทยำ , บ้ำนอุดมศรีวิไล
วิทยำ , ห้วยหำนประชำสรรค์ , ดงสวรรค์วิทยำ 
อนุบำลสุวรรณคูหำ , นำโกทรำยทองวิทยำ 

     ควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) มีควำม 
เหมำะสมของทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ มีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีจ ำนวน
ครูครบทุกห้องเรียน มีสนำมเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้ที่
ปลอดภัยเหมำะสมกับวัยแต่ไม่เพียงพอ และได้รับ
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดี และ
ส่งผลต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำไปในทิศทำงที่ดี  
     ควำมพร้อมด้ำนกระบวนกำร (Process) ครูจัด 
ประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำน
อย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ และจัดประสบกำรณ์กำร
พัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ เช่น วิเครำะห์ข้อมูลเด็ก
รำยบุคคล เพ่ือจัดประสบกำรณ์ท่ีเหมำะกับ
พัฒนำกำรเด็ก จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ี
สอดคล้องกับพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์สอดคล้องกับ มำตรฐำน คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย 

         มีนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรหรือ ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนหรือ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน เช่น 
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  มีกำรส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นเครือข่ำย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีแหล่งศึกษำดูงำน มีกำรส่งเสริม ด้ำนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ครูปฐมวัยเกี่ยวกับ  กำร
ประกันคุณภำพภำยในกำรศึกษำ มีกำรประชุม อบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำ
กับครูปฐมวัยทุ กคน และมีกำรส่ งเสริมกำรจัด 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ครบทั้ง 4 ด้ำน โครงกำร
สถำนศึกษำพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ
ทุกแห่งเป็นสถำนศึกษำพอเพียง นวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ปลอดขยะ จำกสถำนศึกษำต้นแบบ แกนน ำ และ
เครือข่ ำยทุก โรงเรียน  และโครงกำรขับ เคลื่ อน
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนกิจกรรมตำมหลักกำร 3R8Cs 
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ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ 

โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และ
แนวทำง ในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของ

หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำ 

กลุ่ม YYY (ต่อ) 
 บ้ำนนำตำแหลวดงยำงวิทยำ , หนองเหลืองขำมนคร , บ้ำนโนน

สมบูรณ์ , บ้ำนกุดผึ้ง , บ้ำนนำไก่นำค ำน้อยวิทยำ , ยูงทอง
วิทยำ , บ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย , บ้ำนนำดีค่ำยสว่ำงวิทยำ ,  
บ้ำนเซินรำษฎร์เกษมศรี , บ้ำนวิจิตรพัฒนำ , บ้ำนโนนส ำรำญ , 
บ้ำนโนนงำมวิทยำ , ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชำติหนองเห็น
วิทยำ , บ้ำนนำด่ำน , บ้ำนส้มป่อยค่ำยเมืองแสน , บ้ำนกุดฮู , 
บ้ำนบุญทัน , บ้ำนโคกนกสำลิกำ , บ้ำนคลองเจริญ , โนนปอ
แดงวิทยำ , บ้ำนต่ำงแคน , บ้ำนนำโมง , โนนอุดมศึกษำ , บ้ำน
ดงบังมวลชนรังสรรค์ , โนนมะค่ำพรมมำนุสรณ์รำษฎร์บ ำรุง , 
บ้ำนต้อง , บ้ำนโคกทุ่งน้อย , บ้ำนดงมะไฟ , บ้ำนนำไร่ , บ้ำนวัง
หินซำ , โนนสง่ำรำษฎร์บ ำรุง , บ้ำนผำช่อนโชคชัย , บ้ำนนำสี , 
บ้ำนหินฮำวน้ ำกงวิทยำ , บ้ำนหินฮำวน้ ำกงวิทยำ สำขำซ ำภูทอง 
, บ้ำนโคกนำเหล่ำ , บ้ำนหินตั้งบังพระจันทร์ , เกษตรนำสมหวัง
สำมัคคี , บ้ำนนำสมนึก , บ้ำนนำกลำง , บ้ำนโคกกะทอ , เทพ
คีรีพิทยำคม , ชุมชนโปร่ง, วังม่วงภูเขำวง , บ้ำนไทยนิยม,บ้ำน
ผำวัง , บ้ำนถ้ ำช้ำงอินทร์แปลง , บ้ำนวังส ำรำญ , บ้ำนนำ
สุรินทร์ , บ้ำนโคกสง่ำ , บ้ำนนำเจริญ , จชุมชนวังปลำป้อมวิทย
ศึกษำ , บ้ำนโคกสะอำดหนองหัวช้ำง , บ้ำนโคกหนองบัว , บ้ำน
หนองค้อ , บ้ำนนำแก , บ้ำนนำส้มโฮง , นำซ ำจวงดอนมะค่ำ
วิทย์ , บ้ำนผำเวียง 

   ควำมพร้อมด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) มีควำม 
เหมำะสมของ ทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุน
กำรศึกษำของ สถำนศึกษำ มีผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ มีจ ำนวนครูครบทุกห้องเรียน มี
สนำมเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
เหมำะสมกับวัย แต่ไม่เพียงพอ และได้รับกำร
สนับสนุนเพียงพอ และส่งผลต่อกำร พัฒนำ
สถำนศึกษำ  
   ควำมพร้อมด้ำนกระบวนกำร (Process) ครู
จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุก
ด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ และจัด
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นระบบ 
เช่น วิเครำะห์ข้อมูลเด็กรำยบุคคล เพ่ือจัด
ประสบกำรณ์ที่เหมำะกับพัฒนำกำรเด็ก จัดท ำ
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน แผนกำรจัดประสบกำรณ์
สอดคล้องกับ มำตรฐำน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตำมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
 

 

   มีนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรหรือ ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนหรือ  ด้ ำนคุณ ภำพผู้ เรี ยน  เช่ น 
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย มีกำรส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นเครือข่ำย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีแหล่งศึกษำดูงำน มีกำรส่งเสริม ด้ำนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ครูปฐมวัยเกี่ยวกับ กำร
ประกันคุณภำพภำยในกำรศึกษำ มีกำรประชุม 
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำกับครูปฐมวัยทุกคน และมีกำรส่งเสริมกำร
จั ด  ประสบกำรณ์ ก ำร เรี ยน รู้ ค รบทั้ ง  4 ด้ ำน 
โครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถำนศึกษำทุ กแห่ งเป็ นสถำนศึกษำพอเพียง 
นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียนปลอดขยะ จำกสถำนศึกษำ
ต้นแบบ แกนน ำ และเครือข่ำยทุกโรงเรียน และ
โครงกำรขับเคลื่อนห้องเรียนในศตวรรษที่  21 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกิจกรรมตำมหลักกำร 
3R8Cs 
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ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ 
โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และแนวทำง 
ในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้น
สังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

กลุ่ม NYY 
2 บ้ำนอำบช้ำง      ขำดควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ บุคลำกร และกำร

สนับสนุนจำกผู้ปกครองและ หน่วยงำนภำยนอก แต่
มีกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร และกระบวนกำร
จัดประสบกำรณ์/กำรเรียนกำรสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นส ำคัญท่ีมีประสิทธิภำพส่งผล ให้เด็ก/ผู้เรียนมี
คุณภำพตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนดหรือสูง
กว่ำเป้ำหมำยก ำหนด มีกำรส่งเสริมพัฒนำครูด้วย
กระบวนกำรที่หลำกหลำย 

ระดมงบประมำณ/ทรัพยำกรและสิ่ งสนับสนุน 
กำรศึกษำเพ่ิมเติมให้ เพียงพอและเหมำะสม  โดย
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่ วยงำนที่ก ำกับ  ดูแล
สถำนศึกษำให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือและ แนะน ำใน
กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  และ
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/กำรเรียนกำรสอน ที่
เน้นผู้ เรียน เป็นส ำคัญ  และคุณภำพผู้ เรียน เป็ น 
แบบอย่ำงที่ดีพร้อมกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ 
โอกำสในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ และแนวทำง 
ในกำรส่งเสริม นิเทศ ติดตำมของหน่วยงำนต้น
สังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 

กลุ่ม YNY 
3 บ้ำนขอบเหล็ก      สถำนศึกษำมีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ มีกำร

พัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพียงพอ 
เหมำะสม มีผู้บริหำร และจ ำนวนครูครบทุกห้องเรียน
และครบทุกระดับชั้น บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำตนเองเป็นบุคลำกรมีคุณภำพ โดยส่งเสริมให้ครู
และบุคลำกรมีพัฒนำตนเองด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
เช่น อบรมพัฒนำ ศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) ได้รับกำรสนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอกอย่ำงหลำกหลำยและเพียงพอ มี
กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร กระบวนกำรจัด 
ประสบกำรณ์/กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
มีประสิทธิภำพในระดับดี ไม่เน้นให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนกำรคิด กำรปฏิบัติจริง กำรจัดหำสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี สำรสนเทศส ำหรับกำรเรียนรู้ไม่
เพียงพอ แต่ผู้เรียนยังมี คุณภำพอยู่ในเกณฑ์ดี บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 

       ทบทวนกำรจัดระบบกำรบริหำรและจัดกำร 
กำรวำงแผน พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรน ำ
แผนไปสู่กำรปฏิบัติ  ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ 
โดยควำมร่วมมือของผู้ปกครอง และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำน ที่ก ำกับ
ดูแลสถำนศึกษำให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ช่วยเหลือ และ
นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อยภำคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

ที่ 149/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  (SAR) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563 

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

                   สืบเนื่องตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้สถำนศึกษำจะต้องจัด
ให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนที่
สถำนศึกษำก ำหนด ซึ่งกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : 
SAR) เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ที่เป็นกำรน ำข้อมูลผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรประเมินตนเองเพ่ือสะท้อนภำพ
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ ตลอดจนน ำ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำดังกล่ำว เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมิน
ภำยนอกตอ่ไป 

                        ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 มีฐำนข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพ่ือใช้ในกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และสำมำรถน ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อไป จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563               
ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ และให้คณะกรรมกำรที่ ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
รอบคอบ หำกมีปัญหำและอุปสรรคใดๆ ให้ด ำเนินกำรแก้ไขเบื้องต้นและรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบทันที 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  14  มิถุนำยน  ๒๕๖4 
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บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ที่  149 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ปีการศึกษา  2563 

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

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1 นำยผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป. หนองบัวล ำภู เขต 2 รองประธำนกรรมกำร 
1.๓ นำยธเนศ  ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 กรรมกำร 
1.๔ นำยเจนภพ  ชัยวรรณ   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2 กรรมกำร 
1.5 นำงสำวไพพยอม พิมพ์พำเรือ    ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.๖ นำยอดิศร  โคตรนรินทร์          ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.7 นำงสำวโสภำ  พันธ์พรหม        ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.8 นำงนิรมล  บุญเย็น ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.9 นำยภูมิทัศน์ เหล่ำบุรินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ กรรมกำร 
1.10 นำงสำวกฤตยำ ตระกูลวงศ์     ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
1.11 นำยพิทักษ์  รันรัติยำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.12 นำงสุภำภร  สิมล ี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
1.13 นำยพัฐจักร  วันทวี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร   

   มีหน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ สนับสนุนช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมแนวทำงวิธีกำรด ำเนินกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นายพิทักษ์ รันรัติยา               ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.หนองบัวล าภู เขต ๒               ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นายสมบัติ  จิตเจริญ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่าน                         รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ นายอติยะ  ศรีถาน         ผอ.โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย กรรมกำร 
๒.4 นำยกิตติพันธ์  บุดดี              ผอ.โรงเรียนบ้ำนวังหินซำ กรรมกำร 
๒.๕ นายธีรพงค์ สอนสาระ            ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม กรรมกำร 
2.6 นายอาณกร ค าเหมือน         ผอ.โรงเรียนบ้านนาด่าน กรรมกำร 
๒.7 นางฐิติพร  จันทร์ลอย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกะทอ กรรมกำร 
๒.8 นำงเพชรสมร  ทันตำหะ ผอ.โรงเรียนโนนปอแดงวิทยำ กรรมกำร 
๒.9 นายวรรณชัย  งามข า ผอ.โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา กรรมกำร 
2.10 นายธวัชชัย  สุขอ้วน            ผอ.โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา กรรมกำร 
2.11 นางวนิดา กัณหา ผอ.โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ กรรมกำร 
2.12 นำยนิคม บุญเรืองศรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ชยัมงคล กรรมกำร 
   
  2.13 นางสาววิจิตรา 
   

 



68 

 

2.13 นำงสำววิจิตรำ พำพุทธ        ผอ.โรงเรียนบ้ำนนำสุรินทร์ กรรมกำร 
2.14 นางสุภาภร สิมลี                 ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.15 นางพนารัตน์  บุญเลิศ          ผอ.โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
2.16 นางรุ่งตะวัน  แพงแสง         เจ้าพนักงานธุรการ กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร   

 
 มีหน้าที ่  ๑. กลั่นกรอง SAR ของสถานศึกษาในสังกัด และด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ 
                 ข้อเสนอแนะ ส่วนที่ต้องปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ ถูกต้อง แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 
              ๒. การสังเคราะห์ SAR ให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2564 
              3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. คณะกรรมการฝ่ายแอดมิน ระดับส านักงานเขตพื้นที่ 

3.1 นำยประภำส  พลไชย     ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                               ประธำนคณะกรรมกำร 
3.2 นำงสุภำภร  สิมล ี ศึกษำนิเทศก์     รองประธานคณะกรรมการ 
3.3 นำยพัฐจักร  วันทวี                                                      ศึกษำนิเทศก์ กรรมการ 
3.4 นำงโสภำวรรณ บุตรพรหม ครูโรงเรียนบ้ำนอุดมศรีวิไลวิทยำ กรรมกำร 
3.5 นำงวิไลลักษณ์  พิมพ์ย ำกำ ครูโรงเรียนบ้ำนผำซ่อนโชคชัย กรรมกำร 
3.6 นำงปิยะพร โพธิ์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนผำซ่อนโชคชัย กรรมกำร 
3.7 นำยพิริยะ  ดวงจันทร ์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำด่ำน กรรมกำร 
3.8 นำยวีระยุทธ  หลำบหนองแสง ครูโรงเรียนบ้ำนนำด่ำน กรรมกำร 
3.9 นำงสำวนงเยำ  กองลี ครูโรงเรียนบ้ำนหินตั้งบังพระจันทร์ กรรมกำร 
3.10 นำงดวงนภำ  นิลละผำย ครูโรงเรียนบ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย กรรมกำร 
3.11 นำงสำวจุฑำมำศ  บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย กรรมกำร 
3.12 นางสาวจุฑาทิพย์ วารีย์ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนป่ำหว้ำนเชียงฮำย กรรมกำร 
3.13 นำงสำวกัญญำณัฐ เกษเพชร์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำตำแหลวดงยำงวิทยำ กรรมกำร 
3.14 นำงสำวพรธิภำ  มะธิโต ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดงงำม กรรมกำร 
3.15 นางสาวภาวิณี  ศรีเจริญไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ชัยมงคล กรรมกำร 
3.16 นำงสำวพนิดำ  วงษ์กำฬสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ชัยมงคล กรรมกำร 
3..17 นำงอะโนมำ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนกกค้อกกโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
3.18 นำยอดิศักดิ์  ศรีโคตร ครูโรงเรียนบ้ำนซ ำเสี้ยว กรรมการและผช.เลขานุการ 
3.19 นำยวรำกร  พรหมวิริยกุล ครูโรงเรียนกุดแห่วิทยำ กรรมการและผช.เลขานุการ 
3.20 นางสาวชื่นชนก  กุลวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผช.เลขานุการ 

 
          มีหน้าที ่  1. ด ำเนินกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล SAR ปีกำรศึกษำ  2563 
                      2. อัพโหลดข้อมูลที่สมบูรณ์ลงในระบบ e-SAR ของสถำนศึกษำในสังกัดประจ ำปีกำรศึกษำ   
                          2563 
                      3. น ำข้อมูลจำกกำรสังเคราะห์ SAR ลงเผยแพร่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2564 
                      3. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ 
 

4.๑ นางนิรมล อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์      ประธำนคณะกรรมกำร 
4.๒ นางนัตตยา ค าพิศาล นักวิชาการพัสดุ รองประธานคณะกรรมการ 
4.๓ นางสาวสรัญญา สุพรหมอินทร์    นักวิชาการพัสดุ รองประธานคณะกรรมการ 
4.๔ นำงสุภำภร สิมล ี ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
4.๕ นางสาวจิตรลดา ศิริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมกำร 
4.6 นำงบัวเรียน ภูกองชัย นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
4.7 นางสาวชื่นชนก กุลวงศ ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 

 
             มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวกและด าเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายงบประมาณการด าเนินงานกิจกรรม 
ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด บังเกิดผลดี และประโยชน์สูงสุด                  
แก่ทางราชการ  

  

-----------------------------------     
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และสรุปผลการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 
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คณะท างาน 

ที่ปรึกษา  
นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต  2 
นายบุญชู สิทธิสอน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
นายเจนภพ ชัยวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
นางสุภาภร สิมล ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายพัฐจักร  วันทวี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายภูมิทัศน์  เหล่าบุรินทร์    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
คณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเอง                     
ของสถานศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 
นายพิทักษ์  รันรัติยา    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 
นางสุภาภร  สิมล ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายพัฐจักร  วันทวี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายสมบัติ จิตเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก่าน 
นางพนารัตน์ บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
นายอาณกร ค าเหมือน         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาด่าน 
นายอติยะ  ศรีถาน         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 
นำยกิตติพันธ์  บุดดี              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ำนวังหินซำ 
นายธีรพงค์ สอนสาระ            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 
นางฐิติพร จันทร์ลอย        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ 
นำงเพชรสมร  ทันตำหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนปอแดงวิทยำ 
นายนิคม บุญเรืองศรี        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
นายวรรณชัย งามข า        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 

  นางวนิดา กัณหา             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 
  นายธวัชชัย  สุขอ้วน            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา  
  นำงสำววิจิตรำ พำพุทธ        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้ำนนำสุรินทร์ 
  นำงอะโนมำ ศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 
นางรุ่งตะวัน แพงแสง        เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวชื่นชนก กุลวงศ์      เจ้าหน้าที่ธุรการ 
นายวรากร พรหมวิริยกุล     ครูโรงเรียนกุดแห่วิทยา 
บรรณาธิการกิจ  
นายพิทักษ์  รันรัติยา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 
นางสุภาภร  สิมล ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางพนารัตน์ บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 
นายนิคม บุญเรืองศรี           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
นายวรรณชัย งามข า        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 

 




