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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSelf(-Assessment Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 
และขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา๒๕๖2 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๑ เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสะท้อนผลของการพัฒนา
คุณภาพขอ สถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐม ระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐานและในระดับขั้นพื้นฐาน ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพผู้เรียนกระบวนกริหารและการจัดการของผู้บริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูท่ีเน้น  นักเรียนเป็นส าคัญและระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น 
จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีท่ี ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สาธารณะชนะสาธารณชนและตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่องและเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

          โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต้ังอยู่ หมู่ 4 ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  มีเนื้อที่  23  ไร่  125  ตารางวา  มีเขตพื้นท่ีบริการ 2 หมู่ 
คือหมู่ ๔ และหมู่ ๗ ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาท้ังระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประเมินภายนอกรอบสาม ปัจจุบันเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 
2 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนท้ังหมด 141 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  ๙  คน ครูอัตราจ้าง
ภาษาอังกฤษ 1  คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 คน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน ความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ประหยัดอดออม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส สนุกสนาน มีความรับผิดชอบ สามารถดูแลและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและนอกห้องเรียนได้ตามความเหมาะสม มีสติปัญญาเรียนรู้ตามกิจกรรมประจ าวันได้
อย่างดี และสามารถร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลประเมินระดับ ดีเลิศ  
 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และ
สติปัญญา  ส่งเสริมให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น มีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญผล ผลการประเมินะดับ ดีเลิศ  
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและให้
เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส มีบรรยากาศสภาพห้องเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมะสมกับวัย วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยวิธีการหลากหลาย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินระดับ ยอดเยี่ยม  
 ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน และมีความสามารถในการเขียนส่ือสารได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมท่องสูตรคูณ ท่องบทอาขยาน ภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวันละค า 
การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม มีการเสริมสร้างทักษะชีวิตและกระบวนการคิดโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กีฬาและนันทนาการ ครู DARE กิจกรรมภายในสถานศึกษาและร่วมกับชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ มีการส่งเสริม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงท าให้มีผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า
ระดับประเทศ 



2 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินระดับ ดีเลิศ  
 โรงเรียนมีวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ประเมินการจัดการศึกษาตานโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อน ามาก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  
สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการพัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นท่ีในโรงเรียนเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีสะดวกรวดเร็ว 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินระดับ ดีเลิศ 
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
และตามนโยบายของ สพฐ.  นโยบายของ สพป.สุโขทัย เขต 1 งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน การวิเคราะห์ผู้เรียน การเยี่ยมบ้าน สนับสนุนส่งเสริม
ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และน าความรู้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการนิเทศช้ันเรียนเพื่อให้
ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบวก   กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง  ให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และด าเนินการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลประเมินตนเอง 

 
2.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ท่ีต้ังหมู่ 4 บ้านเจริญผล ต าบล หนองจิก อ าเภอ คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ E-Mail banmaischool21@gmail.com 
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ๒ ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อที่ 23  ไร่ 125 ตารางวา เขตบริการ หมู่ท่ี ๔ 
บ้านใหม่เจริญผล หมู่ท่ี 7 หนองกระทุ่ม  
 ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ นายสมบูรณ์  วันดี วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ี
โรงเรียนต้ังแต่ 8 กรกฎาคม 2553  ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปี 
 2.1.2 ประวัติโรงเรียน 
      โรงเรียนใหม่เจริญผล    ท่ีต้ังหมู่   ๔   ต าบล  หนองจิก  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑ 
โทร  ๐๕๕- 912605    โทรสาร   - 
e-mail banmaischool21@gmail.com website………………-…………….… 
เปิดสอนระดับช้ัน  อนุบาล ๑     ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  เนื้อท่ี   ๒๓   ไร่  ๑๒๕   ตารางวา  เขต
พื้นท่ีบริการ     หมู่  ๔, ๗ ,๑๑   ต าบลหนองจิก  หมู่ ๕ ,๙  ต าบลศรีคีรีมาศ  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  ต้ังเมื่อวันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓  เป็นอาคารเรียนช่ัวคราว
สร้างโดยนายผล    อินทพงษ์  กับประชาชนศูนย์หน่วยพัฒนาจิตบ้านใหม่เจริญผล  ท าการสอนต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑   ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔   มีนักเรียน   ๙๐  คน  ครู  ๒   คน  โดยต้ังช่ือว่าโรงเรียน
บ้านใหม่เจริญผล    วันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้ย้ายมาเรียนท่ีอาคารบริษัทเอื้อวิทยาพานิชย์
จ ากัดสร้างให้  เพราะอาคารเรียนช ารุด  โดยได้รับอนุญาตตามหนังสือท่ี สท. ๖๐/๖๑๓   วันท่ี  ๒๔  
พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔  มีนักเรียน  ๑๗๐   คน  ครู   ๕   คน 
 ในปีพ.ศ.  ๒๕๑๕  ได้รับงบประมาณค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ๒๔๐,๐๐๐   บาท  สร้างอาคาร
เรียนแบบวันครู  ๒๕๐๔      ๑  หลัง   
๕  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์ท่ีบริเวณเขาวังพะยอม    ย้ายเข้ามาเมื่อวันท่ี  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖  มี
นักเรียน  ๒๐๕  คน  ครู  ๖   คน    
 ในปีพ.ศ.  ๒๕๑๗   ได้รับงบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  สร้างบ้านพักครูแบบองค์การ  ๑  หลัง   
 วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๘  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๕  น.  มีคนร้าย  ๘  คนอาวุธครบมือ
ท าการปล้นจ้ีครูระหว่างท าการสอน  เพราะอยู่ไกลชุมชน 
 วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๙  คณะกรรมการศึกษาได้สร้างอาคารเรียนช่ัวคราว  ๑  หลัง   
ข้างศูนย์หน่วยพัฒนาการจิตรบ้านใหม่เจริญผล   ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑   ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๕   
ท้ังหมด   ๗  ห้องเรียน    และได้รับงบประมาณ  ๒๒๕,๐๐๐  บาท   liสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ฉ    ๓  
ห้องเรียน   บนเนื้อท่ี  ๒๓  ไร่   ๓   งาน   ๒๕   ตารางวา โดยหน่วยพัฒนาจิตรมอบให้  คือท่ีต้ังปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  ทิศเหนือจดถนนสายก าแพงเพชร – สุโขทัย   วันท่ี  ๓  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๒๐   
ย้ายเข้ามาเรียนอาคารหลังใหม่  มีนักเรียน  ๒๓๓  คน  ครู  ๑๑  คน  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑    



4 
 

 
 

ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๗  จ านวน ๑๐ ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  สร้างบ้านพักครู
อีก   ๑  หลัง 
 วันท่ี  ๓๑   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอนุมัติเงินงบประมาณ  
๑๒๐,๐๐๐   บาท  รื้อถอนอาคารเรียนวันครู  ๒๕๐๔  และบ้านพักครู  ๑  หลัง  จากเขาวังพะยอม   มาสร้าง  
ณ  ท่ีปัจจุบัน 
 พ.ศ.   ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณ  ๓๕,๕๐๐  บาท  สร้างถังเก็บน้ าฝน  ฝ.๓๓   ๖  ถัง 
 พ.ศ.   ๒๕๒๘  เปิดสอนช้ันอนุบาล  ๑  อนุบาล  ๒   และได้รับงบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐   บาท  
สร้างอาคารอเนกประสงค์  และ  ๔๐,๐๐๐   บาท  สร้างส้วมแบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖   จ านวน  ๑  หลัง  ๔  
ท่ี 
 พ.ศ.   ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณ  ๑๕,๐๐๐   บาท  สร้างเรือนเพาะช าแบบ  พ.๑ 
 พ.ศ.   ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท  สร้างสนามฟุตบอลแบบ  ฟ.๑ 
 พ.ศ.   ๒๕๓๑   ได้รับงบประมาณจากกรมประมงขุดสระน้ า  ๗๖,๐๐๐   บาท  สร้างเรือน 
 พ.ศ.   ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณ  ๗๐,๐๐๐   บาท  สร้างสนามวอลเล่ย์บอล 
 พ.ศ.   ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณจากสาธารณสุขสร้างถังกรองน้ าบาดาลโรงเรียน ๑๗,๐๐๐   
บาท   
 พ.ศ.   ๒๕๓๗  ประขาชนผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินประมาณ  ๑๕,๐๐๐   บาท  สร้างต่อเติม
อาคารเรียน  ป.๑  ฉ   ๒   ห้องเรียน   
 พ.ศ.   ๒๕๓๘   รื้อถอนบ้านพักครู  ๑  หลัง  ไปสร้างท่ี  สปอ.  คีรีมาศ 
 พ.ศ.   ๒๕๓๙    โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา    
 พ.ศ.   ๒๕๓๗    ได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางการศึกษา  
 ห้องคอมพิวเตอร์   และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ.  ๒๕๕๓    ได้รับงบประมาณ  ๑,๒๕๐,๐๐๐   บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.102/ 
26  
                พ.ศ.  2559    ได้รับงบประมาณ 3,370,000 บาท สร้างอาคารเรียน สปช. 105/19 
                พ.ศ.  2560    ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ (ห้องปฏิบัติการ) 373,000 บาท  
 ปัจจุบันโรงเรียนต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๔  ต าบลหนองจิก  อ าเภอคีรีมาศ   จังหวัดสุโขทัย   บนเนื้อท่ี  ๒๓  
ไร่  ๓  งาน   ๒๕   ตารางวา  (  สท. ๕๖๔)  ทิศเหนือติดวัดบ้านใหม่เจริญผล    ทิศใต้ติดท่ีดินครอบครองนาง
นก   คล้ิงฮัมเมอร์   ทิศตะวันออกติดท่ีดินมีการครอบครอง  นายเหล็ก  มนทอง  ทิศตะวันตกถนน
ก าแพงเพชร  -  สุโขทัย    
 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทส่วนใหญ่มีฐานะยากจนรายได้ต่ า 
ประชากรประมาณ 8,000 คน บริเวณโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดใหม่เจริญผล โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
พิทยาคม  
การศึกษาของผู้ปกครอง 
ต่ ากว่าปริญญาตรี   ร้อยละ ๙๕ 
ปริญญาตร ี   ร้อยละ ๕ 
สูงกว่าปริญญาตร ี  ร้อยละ - 
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อาชีพหลักของผู้ปกครอง   
ข้าราชการ   ร้อยละ - 
ค้าขาย    ร้อยละ ๕ 
เกษตรกร   ร้อยละ 5๐ 
รับจ้าง    ร้อยละ 45 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ร้อยละ - 
ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ   
พุทธ    ร้อยละ ๑๐๐ 
รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัว ต่อปี    ๑๐,๐๐๐ บาท 
จ านวนคนต่อครอบครัว ๑ : ๔ คน 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
 

โอกาส ข้อจ ากัด 
 

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  
มีระบบสาธารณูปโภค น้ าประปาของหมู่บ้านและ
ไฟฟ้าของส่วนภูมิภาค มีบริเวณติดกับวัดใหม่เจริญ
ผล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
พระครูพิทักษ์วราธร(เจ้าอาวาส) ให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

-ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างท่ัวไปมีรายได้น้อย  
-นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเพราะพ่อแม่
ไปรับจ้างอยู่ต่างจังหวัดจึงมีข้อจ ากัดเรื่องการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 
 

 
2.1.3 ข้อมูลบุคลากร 
 

1)จ านวนบุคลากรของการศึกษา 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ
คร ู

พนักงาน
ราชการครู 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี
อื่น ๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 9 - 1 1 12 

ร้อยละ 8.33 75.01 - 8.33 8.33 100 

         2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

บุคลากร/จ านวน - 9 3 - 12 

ร้อยละ - 75.00 25.00 - 100 
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         3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ท่ี วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท 

สาขา จ านวน สาขา จ านวน 

1 ศษบ. การประถมศึกษา 1  กศ.ม. บริหารการศึกษา 1 

2 ค.บ. การประถมศึกษา 1  ศศ.ม. การบริหารการศึกษา 1 

3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1  ศศ.ม. การแปล 1 

4 ค.บ. ภาษาไทย 1   

5 กศ.บ. คู่ขนาน วท.บ.ชีววิทยา 1   

6 ศษ.บ พลศึกษา 1   

7 ศศ.บภาษาอังกฤษ 2   

8 ค.บ. สังคมศึกษา 1   

9 กศ.บ.คู่ขนาน ศศ.บ ภาษาไทย 1   

รวม 10  3 
 

          4 ) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 รวม 

ปีการศึกษา
2562 

1 3 3 3 10 
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 2.1.4 ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน จ านวน
ห้อง 

เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 - - - - - 
อ.2 1 10 7 17 17 
อ.3 1 7 6 13 13 
รวม 2 17 13 30 15 
ป.1 1 11 6 17 17 
ป.2 1 9 11 20 20 
ป.3 1 8 7 15 15 
ป.4 1 12 9 21 21 
ป.5 1 10 12 22 22 
ป.6 1 6 10 16 16 
รวม 6 56 55 111 18 

รวมทั้งหมด 8 73 68 141 8 
 

 2.1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 
 

ระดับชั้น ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 4 ด้าน 

ร่างกาย อามรมณ์ / 
จิตใจ 

สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 

อ.2 13 13 13 13 13 

อ.3 15 15 15 15 15 

รวม 28 28 28 28 28 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1).ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับ
ช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 88.23 47.25 88.23 47.25 7q.58 76.46 82.35 88.23 88.23 

ป.2 70 40 60 70 75 45 90 100 85 

ป.3 66.66 53.33 100 60 46.66 40 100 93.33 66.66 

ป.4 47.61 14.28 42.85 76.19 28.57 47.61 85.71 71.42 66.66 

ป.5 68.18 36.36 22.72 54.54 31.81 40.90 95.45 72.72 72.72 

ป.6 81.25 43.75 56.25 68.75 37.5 62.5 68.75 81.25 62.5 

รวม 421.93 234.97 370.35 376.73 290.12 312.48 522.26 506.95 441.77 

ร้อยละ 70.32 39.16 61.67 62.78 48.35 52.08 87.04 84.49 73.62 

 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 17 - 1 9 7 16 94.11 

ป.2 20 - 4 7 9 16 80 

ป.3 15 - - 7 8 15 100 

ป.4 21 - - 12 9 21 100 

ป.5 22 - 2 10 10 20 90.90 

ป.6 16 - - 6 10 16 100 

รวม 111 - 7 51 53 104 93.62 
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3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ป.1 17 - - - 17 17 100 
ป.2 20 - - - 20 20 100 
ป.3 15 - - 15 - 15 100 
ป.4 21 - - 8 13 21 100 
ป.5 22 - - 5 17 22 100 
ป.6 16 - - - 16 16 100 

รวม 111 - - 28 83 111 100 

 

4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
1. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- 4 7 5 16 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 4 8 4 16 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 8 8 16 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - - 16 16 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - - 16 16 100 
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2.1.6 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

     1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสยีงของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 88.91 80.35 84.63 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.
ท้ังหมด 

67.49 72.51 70.00 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
 

การเปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 79.61 88.91 +9.31 

การอ่านรู้เรื่อง 80.82 80.35 -0.47 

รวม 2  สมรรถนะ 80.22 84.63 +2.41 

 

การเปรียบเทียบระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง 13 3 1 - 17 - - - 

การอ่านรู้เร่ือง 15 2 - - 12 5 - - 
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2. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

     1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา    

ด้านค านวณ    

ด้านเหตุผล    

รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน    
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โรงเรียน เขตพืน้ท่ี จังหวัด ศกึษาธกิารภาค สังกัด ประเทศ

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (Reading Test : RT)

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
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 2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
     ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 55.23   

ด้านค านวณ 44.21   

ด้านเหตุผล 49.93   

รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน 49.79   

 
กราฟแสดงผลการประเมินการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

( National Teat : NT ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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   3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.91 47.93 49.07 

คณิตศาสตร์ 46.25 31.60 32.90 

วิทยาศาสตร์ 41.44 34.30 35.55 

ภาษาอังกฤษ 35.00 30.86 34.42 
 

  2)การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 – 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 54.97 55.90 53.91 49.07 

คณิตศาสตร์ 34.44 37.90 46.25 32.90 

วิทยาศาสตร์ 39.06 39.93 41.44 35.55 

ภาษาอังกฤษ 33.52 39.24 35.00 34.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)

ประจ าปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย(61) ภาษาอังกฤษ(63) คณิตศาสตร์(64) วทิยาศาสตร์(65)



14 
 

 
 

2.1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

๒.1.8 ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 4,195,500 
- เงินนอกงบประมาณ 1,106,080 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      5,301,580 
 
๒.1.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
            ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 
พอใช ้ ดี ดี

มาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    ✓  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 

   ✓  

มาตรฐานที่ 3ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    ✓  
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    ✓  
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     ✓ 
มาตรฐานที่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ✓  

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนา  สถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานที่ 8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    ✓ 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. วัดใหม่เจริญผล 17 13 17 20 15 21 22 16 
2.โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลหนองจิก - - 17 20 15 21 22 16 
3.ศูนย์การเกษตรหมู่ 4 หนองจิก - - - - - 21 22 16 
4.โรงเรียนบ้านใหม่เจริยผลพิทยาคม - - - - - - 21 16 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 
พอใช ้ ดี 

ดี
มาก 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   ✓  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

   ✓  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย    ...........84.13............ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
**กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานท่ี 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี     ✓ 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 

    ✓ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    ✓  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    ✓  

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ✓    

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ✓  

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

   ✓  

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

   ✓  

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

   ✓  

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย    ........75.89............... 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
***กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากมาตรฐานท่ี 5  ได้ระดับคุณภาพ ปรับปรุง จึงไม้ได้รับรองมาตรฐาน** 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนได้ด าเนินการ ส่งแผนพัฒนาการศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

O-NET ปีการศึกษา 2556 ที่มีผลการทดสอบสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก และได้การ รับรองมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

    
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ปีการศึกษา 2556 

 
กลุ่มสาระ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้

คะแนนระดับดี 
ปี 2555 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้
คะแนนระดับดี 

ปี 2556 

สรุป
คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิ
คะแนน
เต็ม 2.0 

เปรียบเทียบ 
ปี 55-56 

 
สรุป
คะแนน
พัฒนาการ 
0.5 
คะแนน 

ช้ัน ป.
6 

ช้ัน 
ม.3 

เฉล่ีย ช้ัน ป.
6 

ช้ัน 
ม.3 

เฉล่ีย 

ภาษาไทย 25.00  25.00 36.36  36.36 0.73 11.36 0.50 
คณิตศาสตร์ 56.25  56.25 45.45  45.45 0.91 -10.80 0 
วิทยาศาสตร์ 37.50  37.50 72.73  72.73 1.45 35.23 0.50 
สังคมศึกษา 25.00  25.00 45.45  45.45 0.91 20.45 0.50 
สุขศึกษา 56.25  56.25 72.73  72.73 1.45 16.48 0.50 
ศิลปะ 50.00  50.00 72.73  72.73 1.45 22.73 0.50 

การงาน
อาชีพฯ 

44  44 63.64  63.64 1.27 19.89 0.50 

ภาษาอังกฤษ 0.00  0.00 18.18  18.18 0.36 18.18 0.50 
   

 
 

 
กลุ่มสาระ รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์

กับพัฒนาการ 2.50 
สรุประดับคุณภาพ

รายงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

รวมทั้งส้ิน 
(8 กลุ่มสาระ) 
คะแนนเต็ม 
20 คะแนน 

ภาษาไทย 1.23 พอใช้ 12.05 
สรุประดับคุณภาพ 

ดี 
คณิตศาสตร์ 0.91 ต้องปรับปรุง 
วิทยาศาสตร์ 1.95 ดี 
สังคมศึกษา 1.41 พอใช้ 
สุขศึกษา 1.95 ดี 
ศิลปะ 1.95 ดี 
การงานอาชีพฯ 1.77 ดี 
ภาษาอังกฤษ 0.86 ต้องปรับปรุง 
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    2.1.10 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ผลงานดีเด่น ปี 2562 
 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
1.นางรัชนีพร  กวีวฒันา 

 
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับช้ันป.1-ป.3 

 
สพป. สุโขทัย เขต 1 

 
 

2.นางสาวอรณี ทับทิม  
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับช้ันป.1-ป.3 

 
สพป. สุโขทัย เขต 1 

 
 

3.นางวราภรณ์  ชีเปรม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับช้ันปฐมวัย 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

4.นางรัชนีพร  กวีวฒันา เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับช้ันปฐมวัย 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

5.นางสาวรัชนี  บุญจ้อย เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

6.นางสาวกิติยา  โคกค า เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

7.นางสาวสายชล  บุตรนุช เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

8.นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

9.นางสาวหยาดนภา  ท าพระ
เวช 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรีนรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ันป.4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

10.นางสาวหยาดนภา  ท า
พระเวช 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันซูโดก ุ

สพป.สุโขทัย เขต 1 

11.นางจารุณี  ทับทิม เกียรติบัตรครูผู้สอนระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทหญิงระดับช้ันป.1-ป.
6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 
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12.นางวราภรณ์  ชีเปรม เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรัยญเงนิ 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับช้ันป.
4- ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

13.นางสาวมาลิสา  บุญมี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu 
Speech) ระดับช้ัน ป.1-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

14.นางสาวสายชล  บุตรนุช เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงนิ 
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

15.นางสาวมาลิสา บุญมี เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอทสเวิร์ด) ระดับช้ันป.1-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

16.นางสาวสายชล บุตรนุช เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอทสเวิร์ด) ระดับช้ันป.1-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

17.นางสาวสายชล  บุตรนุช  
 

 

นักเรียน 
1.เด็กหญิงกรกัญญา  อินเลิศ 

 
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้น
ดินน้ ามัน ระดับช้ันปฐมวัย 
 

 
สพป.สุโขทัย เขต 1 

  
2.เด็กชายธนวัฒน์  อุดมสุข 

 
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้น
ดินน้ ามัน ระดับช้ันปฐมวัย 
 

 
สพป.สุโขทัย เขต 1 

3.เด็กชายสิทธิพล  จันแดง  
เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้น
ดินน้ ามัน ระดับช้ันปฐมวัย 
 

 
สพป.สุโขทัย เขต 1 

4.เด็กหญิงวิภากร  สิงห์โตแดง เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ระดับช้ันป1-ป.3 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

5.เด็กหญิงพัจน์ธมนวรรณ 
นครไพร 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก ระดับช้ันป1-ป.3 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

6.เด็กหญิงสุชัญญา เริงเขต
กรณ์ 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับช้ันป4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 
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7.เด็กหญิงศิวาพร  รอดกสิ
กรรม 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับช้ันป4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

8.เด็กชายกานน  เกื้อทาน เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ระดับช้ันป4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

9.เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พันมะ
วงษ ์

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ันป.4-
ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

10.เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ขัน
แพง 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ันป.4-
ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

11.เด็กหญิงรุ่งนภา  ขอนทอง เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ันป.4-
ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

12.เด็กหญิงฐิติกา  จงธรรมมา เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.4-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

13.เด็กชายธีรพันธ์  สิงห์โต
ทอง 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับช้ันป.1-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

14.เด็กหญิงวรรณิดา  วงษ์รัก เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับป.4-ป. 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

15. เด็กหญิงวันวิสา  อินพหล เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับป.1-ป.
6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

16. เด็กหญิงอนิญญา  ทองสุข เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ระดับช้ันป.1-ป.3 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

17.เด็กหญิงจุฑามาศ  ค าเบิก เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ันป.4-
ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

18. เด็กหญิงจันทิมา  แบขุน
ทด 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ
ช้ันป.1-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

18. เด็กหญิงพิมพิศา  เลิศไธ
สง 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)ระดับช้ันป.
1-ป.6 

สพป.สุโขทัย เขต 1 

19.เด็กชายณฐกร  นนทวงษ์ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 

กลุ่มเครือข่าย 



22 
 

 
 

กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

20.เด็กชายนันทวัฒ  ฉ่ าบุตร เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

21.เด็กชายก้องภพ  ตอรัมย์ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

22.เด็กชายธนกร  ปั้นอิน เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

23.เด็กชายธนาวุฒิ  พรมมี เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

24.เด็กชายนพกร  วงศ์แก้ว เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

25.เด็กชายปิยพัทธ์  กี่อ่อง เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

26.เด็กชายวรวิทย์  วิลาวรรณ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

27.เด็กชายศุภชัย  ค าเบิก เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

28.เด็กชายสุรศักดิ์ นารถบุญ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 
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29.เด็กชายภูพิวัฒน์  วงศ์อ่อง เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

30.เด็กชายธีรพันธ์  สิงห์โต
ทอง 

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

31.เด็กชายพีรพล  ซุ่นบุญ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬา ฟุตบอล 11 คน รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน 
กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 
2562 

กลุ่มเครือข่าย 

32. เด็กหญิงพศิกา ขัวญเมือง เกียรติบัตรรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง
ทีม รุ่น 12 ปีหญิง การแข่งขัน กีฑา -กีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 2562 

กลุ่มเครือข่าย 

33. เด็กหญิงจุฑามาศ  ค าเบิก เกียรติบัตรรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา เปตองทีม 
รุ่น 12 ปีหญิง การแข่งขัน กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 2562 

กลุ่มเครือข่าย 

34. เด็กหญิงสุชัญญา เริงเข
กรณ์ 

เกียรติบัตรรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง
ทีม รุ่น 12 ปีหญิง การแข่งขัน กีฑา -กีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 2562 

กลุ่มเครือข่าย 

35เด็กชายบริบูรณ์  พวงทอง เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
กีฬา เปตองเด่ียว รุ่น 12 ปีชาย การแข่งขัน กีฑา -
กีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 2562 

กลุ่มเครือข่าย 

36.เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์
แก้ว 

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา ขว้างบอล
รุ่นอนุบาล หญิง การแข่งขัน กีฑา -กีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายสายรุ้ง ระจ าปี 2562 

กลุ่มเครือข่าย 
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2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาภาพรวม : ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

1.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมให้เด็กมีระดับพัฒนาการ
ด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ปริมาณเหมาะสมตามวัย  มีการควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวัน
อย่างสม่ าเสมอ  มีการช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงและ
บูรณาการในช้ันเรียนทุกวัน  จัดหาอุปกรณ์  ส่ือ  ให้มีความปลอดภัยสะดวก  พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา    ไม่
มีจุดท่ีเป็นอันตราย  มีกฎ  กติกา    ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย  หลีกเล่ียงจากอันตราย  มีการจัด
บอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวโรคติดต่อในชุมชน  อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน  มีการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด  มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก  และได้รับความ
ช่วยเหลือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหนองจิก  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ  สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
กลุ่มและระดับอ าเภอ  มีการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ  ด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเอง  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง  มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  มีมารยาทท่ีดี  ยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาท
ในการรับประทานอาหาร  รู้จักดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  โดยการจัดกิจกรรม
แบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน  ท างานร่วมกับเพื่อนๆได้ โดยการใช้กิจกรรม
กลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  รู้จักเก็บของเล่น  ส่ิงของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม  ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่  ครู  โดยการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันไหว้ครู  วัน
เข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์-จิตใจ  ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต  ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน  มีความอดทน  มีความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส  มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ  ดนตรี  ให้นักเรียนได้วาดภาพ  ระบายสี  เพื่อสร้างจินตนาและมี
อารมณ์ผ่องใส  ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน  ท้ังในและนอกห้องเรียน  
โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และมีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออก ตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  โดยการเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง  การ
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สังเกต  ความคิดสร้างสรรค์  รู้จักแก้ปัญหา  มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้เด็กมีความ
สนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆรอบตัวกล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ  มีการจัดกิจกรรมการอ่านตามภาพ  เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทาน  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆมีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการปั้น
ดินน้ ามันส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานเหมาะสมตามวัย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้แด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายรนอก  เรียนรู้นอกสถานท่ี  แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 2.ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3          
รวม 30 คน  ครูผู้สอน 2 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง  (SAR)ปีการศึกษา 2562       
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  อยู่ในระดับดี                มี
ผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 2.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้             
เด็กระดับปฐมวัย 30 คน มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 3 คน มีน้ าหนักตามเกณฑ์ 24 คน มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 3 
คน มีส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 2 คน มีส่วนสูงตามเกณฑ์ 27 คน มีส่วนสูงเกินเกณฑ์ 1 คน กิจกรรมทุกกิจกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็กร้อยละ๘0 มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 2.2 คุณภาพของเด็กด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านใหม่      
เจริญผลได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก ๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย กิจกรรมทุกกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญผล ร้อยละ80 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 2.3 คุณภาพเด็กด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกโรงเรียน  มีมารยาททางวัฒนธรรม
ไทย  เช่นการ ไหว้  การทักทาย  จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกิจกรรมปลอดสารพิษเศรษฐกิจ
พอพียง  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  ร้อยละ๘๐ มีพัฒนาการด้านสังคม  
ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 2.4 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลทุกคน  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น เข้าใจ  ต้ังค าถาม ในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องจากภาพได้เหมาะสมกับวัย  มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆจากโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
ร้อยละ๘๐  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
โดยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ 

-  รายงาน โครงการ/กิจกรรม 
  -  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
ร้อยละ๘0 
  -  เกียรติบัตร/รางวัลจากการแข่งขัน 
  -  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ 80 
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สังเกตได้จากการกล้าพูด  กล้าแสดงออก  รู้จักเข้าแถว  รอคิว  ในการรับประทานอาหาร  รู้จักหน้าท่ี  
รับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียนตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  ร่าเริง  แจ่มใส 
  -  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไ ด้             
ร้อยละ75  สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของ
ส่วนตัวและส่วนรวม  รู้จักยิ้ม  ทักทาย  อยู่เป็นนิจ  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  -เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ คิด
เป็นร้อยละ๘๐ 

 3.จุดเด่น 
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ  ภัยและส่ิงเสพติด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีอารมณ์
แจ่มใส  ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวัน
ท่ีดี เด็กได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน ระดับปฐมวัย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

4. จุดควรพัฒนา 
มีเด็กร้อยละ 3 ท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์เส่ียงต่อการเป็นโรคอ้วนควรเร่งให้ความรู้กับผู้ปกครองถึงผลเสีย

ของการมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
 - ด้านการมีความคิดรวบยอด 
 - การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย 
 - การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ า ห้องส้วม  และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ให้เป็นนิสัย 
 - การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
 - การใช้ค าพูดขอบคุณ  ขอโทษ 
 - การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 -โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 -โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 -โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 -โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 -โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 -กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ 
   -กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดกับส่ิงต่าง ๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 1.  กระบวนการพัฒนา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลได้มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  
การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก  โดยเป็น
หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาเด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านกลไกการเสริมสร้างความ
ตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์และอ านวยความ

สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  คือ  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อการเรียนรู้  เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษา  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่อง
นอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆให้พอพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุม
หนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีสนาม  เครื่องเล่นน้ า     เล่น
ทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องส้วม  พร้อม
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก  มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นละการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น  จัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน
ล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และมีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต  และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุม
ประสบการณ์ละส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการหาความรู้  มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลและ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ 
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          -แผนปฏิบัติการ 
 -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 -รายงานผลการเข้าร่วมอบรมของครูและบุคลากร 
 -โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 -โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 -แผนการจัดประสบการณ์ 
 -รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
 -ข้อมูลจากการเย่ียมบ้านนักเรียน 

 3. จุดเด่น 
 - มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 - การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

4.จุดควรพัฒนา 
-จัดครูให้พอเพียงต่อช้ันเรียน 
-ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
- ก าหนดแผนพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

5.แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้ก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมในกระบวนการบริหารและ

การจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้ 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
-จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย  

อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  
เก่ง  ดี  มีสุข  ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้  แบบเรียนผ่านเล่น  เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง  เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งสามารถยึด
หยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย  ดังนี้   

ด้านร่างกาย  พัฒนาการการเคล่ือนไหวทางร่างกาย  เด็กเคล่ือนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้านอารมณ์-จิตใจ  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านความรู้สึก  ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้ง
ช่ังใจ  รู้จักการรอคอย  กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  มีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม  เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเอง  มีวินัยในตนเอง  เล่นร่วมกับผู้อื่นได้  มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญามีความคิดรวบยอด  รู้จักการแก้ปัญหา  ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการ
เรียนผ่านการเล่น  โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความ
สามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น              ความเห็นอก
เห็นใจ  มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันใน
ช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน 

2. ผลการด าเนินงาน 
ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง

ห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  และประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ   
และวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่นการสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการ          การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน  เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมีอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ัง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ 

- มุมประสบการณ์ 
- แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- บรรยากาศห้องเรียน  มีมุมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
- การจัดกิจวัตรประจ าวัน 

 3. จุดเด่น 
 - เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
 - เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
 - มีบรรยากาศสภาพห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 - ครูจัดกิจกรรมหลากหลายท่ีส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก 

 4. จุดควรพัฒนา 
 - จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
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 - การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 

 5.แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้ก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรมในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น

เด็กเป็นส าคัญ โดยจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญดังนี้ 
 -ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
 -กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 -โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 -กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 -กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 -กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 

 
2.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาภาพรวม: ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์
ในแต่ละระดับชั้น 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  โรงเรียน ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการอ่าน – การเขียน  คิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ระดับช้ัน โดยน านโยบายกระทรวงศึกษาลงสู่นโยบายของโรงเรียน โดยด าเนินการโครงการวัน
ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วันละค า กิจกรรม
การสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมการติวเข้มการทดสอบระดับชาติ RT / NT/ O-NET  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมท่องสูตรคูณ  บทอาขยานก่อนกลับบ้านทุกวัน มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการต่าง ๆ เช่น ประกวดการแข่งขันคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งบทร้อยกรอง การ
ประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องท้ังห้องเรียน” การทดสอบความสามารถในการอ่าน
และการเขียนของทุกระดับช้ัน ผู้เรียนร้อยละ 96.39 มีความสามารถทางการอ่าน  ผลการประเมินการอ่าน – 
การเขียนของนักเรียนปีการศึกษา 2562 โดยใช้บัญชีค าพื้นฐานของแต่ระดับช้ัน ได้ร้อยละ 75.22 จากการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.63  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา  มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท้ัง ๒ ด้านได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ................. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖2 ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖ คะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาไทยร้อยละ ๕
3.91  สูงกว่าระดับประเทศ คะแนนเฉล่ียรายวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 46.25 สูงกว่าระดับประเทศ คะแนน
เฉล่ียรายวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 35.00 สูงกว่าระดับประเทศ คะแนนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 
41.44  สูงกว่าระดับประเทศ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารการคิดค านวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
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                   1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และการแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

    ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
            โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ และสร้างสรรค์ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่นจัดกิจกรรมคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมกลุ่มน าเสนอแผนภาพความคิด เล่นเกม เขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส ศึกษานอกสถานท่ี เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกไปกับกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้และได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆได้อย่าง
มีเหตุผล ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ ๙๙.๐๙ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 

   1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

  ครูผู้สอนมีการจัดการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
แต่ละช่ัวโมง โดยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ในการท างานกลุ่มเพื่อเช่ือมโยงความรู้มาสร้าง
ช้ินงาน นวัตกรรม เช่นกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดท าสมุดเล่มเล็ก การท าส่ือ และลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ความสุข และกล้าคิดกล้าท า ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ือ และนวัตกรรม ได้แก่ การแข่งขัน และการประกวดผลงานประเภทส่ือ  
และผลงานทางด้านความคิด ในกิจกรรมวันภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส และวันส าคัญทางศาสนา
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

  1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ให้กับ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนทุกคนทุกห้องเรียน ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิค และวิธีการสอนท่ีทันสมัย และดึงดูดความใจของ
ผู้เรียน เช่น โปรแกรม scratch, kahoot และ YouTube เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกกับการ
เรียน  นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ Google  และมีการเรียนการสอนท่ีเน้น
การปฏิบัติ การใช้โปรแกรมท่ีหลากหลาย เช่น โปรแกรม Paint  และโปรแกรมพื้นฐาน การใช้ Microsoft 
Word   Microsoft Excel   Microsoft Power point จากกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง มี 
ความสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน 
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                   1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ 1 
ขึ้นไป 

   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
                    โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยยึดตาม
แนวของหลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 
     1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสยีงของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 88.91 80.35 84.63 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
  2. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา    

ด้านค านวณ    

ด้านเหตุผล    

รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน    
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 ๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.91 47.93 49.07 

คณิตศาสตร์ 46.25 31.60 32.90 

วิทยาศาสตร์ 41.44 34.30 35.55 

ภาษาอังกฤษ 35.00 30.86 34.42 

 
    1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
     ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในช่ัวโมงแนะแนว การจัดกิจกรรมชุมนุม  การน านักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน  มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชาการงาน
อาชีพ เช่น กิจกรรมงานประดิษฐ์ กิจกรรมงานเกษตร กิจกรรมอาหารและโภชนาการ เป็นต้น สรุปผลการวัด
แววความถนัดด้านอาชีพ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 4 อันดับท่ี 1 มีความสนใจในอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับภาษา 
อันดับท่ี 2 อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี อันดับท่ี 3 อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองและบุคคลอื่น ๆ ประถมศึกษาปีท่ี 
5 อันดับท่ี 1 มีความสนใจในอาชีพท่ีเกี่ยวช้องกับตนเองและบุคคลอื่น ๆ อันดับท่ี 2 อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
ดนตรี อันดับท่ี 3 อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์ประถมศึกษาปีท่ี 6 อันดับท่ี 1 มีความสนใจในอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องการเคล่ือนไหวร่างกายการเข้าใจธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  อันดับท่ี 2 อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง
และบุคคลอื่น ๆ อันดับท่ี 3 อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี 
  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ค่านิยม12 ประการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

    ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
                     โรงเรียนได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  โรงเรียนได้จัดท าโครงการ/จัดกิจกรมต่าง ๆเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมเวียนเทียน 
กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสวดมนต์ประจ าวันตอนเช้าและสุดสัปดาห์ทุก
วันศุกร์ เพื่อฝึกฝนให้มีสมาธิในการเรียน มีความต้ังใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน จัดกิจกรรมอบรมหน้าเสาธงเป็นประจ า มี
การช้ีแจงข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆท่ีผู้เรียนควรรู้และมีการอบรมเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติตนใน
โรงเรียน มารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม มีกิจกรรมการออมทรัพย์ฝึกให้นักเรียนได้มีความประหยัดอดออม 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆภายใน
โรงเรียนในตอนเช้าและพักกลางวันโดยแบ่งเขตความรับผิดชอบเป็นกลุ่มสีให้พี่ดูแลน้อง และให้พี่คณะสภา
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นักเรียนช่วยตรวจสอบ มีการช่ืนชมเม่ือนักเรียนท าความดีเช่น เก็บทรัพย์สิน ส่ิงของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆได้แล้ว
น าส่งครู จากกการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษระอันพึงประสงค์และมีค่านิยม 12 ประการ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  

         2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย   

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมในท้องถิ่น และความเป็นไทย น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน 

เช่น กิจกรรมตักบาตรท าบุญในวันส าคัญ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  กิจกรรมทอดกฐิน ท าบุญตักบาตร 
กิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีส าคัญประจ าจังหวัดสุโขทัยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทยเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการท ากระทง  และการฝึกสอนเขียนลายสือไทย กิจกรรมวันไหว้
ครู  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันชาติ  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น  กิจกรรมดังกล่าวท าให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุ
ตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนด ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  

2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

       โรงเรียนได้ด าเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน ท่ี
รองรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายตามวิถี
ประชาธิปไตย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ี
ส่งเสริมการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คณะครูร่วมกันวางแผน ศึกษานโยบาย 
บริบท สภาพความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม เพศ และช่วงวัยของแต่ละบุคคล   และผล
ด าเนินงานท าให้ผู้เรียนยอมรับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้   

โรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียในด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยช่องปาก และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพของผู้เรียนจาก
เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลคีรีมาศ มีการช่ังน้ าหนักส่วนสูง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ การจัด
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน และกิจกรรม
การส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย และกีฬาอ าเภอ กิจกรรมเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน โดย
ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด วิธีป้องกัน หลีกเล่ียงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสติด ท าให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา โครงการอาหารกลางวันท่ีถูกหลักโภชนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายท่ีดี แข็งแรง สุขภาพจิตดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม  แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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 2.5 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

       มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
เช่นการลงมือท าแปลงปลูกผัก การฝากเงินออมในทุกวันๆ เป็นต้น  ปลูกฝังการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น การประหยัดน้ า ประหยัดไฟ การใช้กระดาษ 2 หน้า การใช้สาธารณสมบัติอย่างรู้คุณค่าและรู้จัก
รักษากิจกรรมปลูกผักสวนครัวนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงท่ีแปลงเกษตรของโรงเรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้
ถึงคุณค่าของผัก คุณค่าของน้ า ให้ใช้อย่างรู้คุ้มค่ามากท่ีสุด   

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
- โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลย้อนหลังเป็นฐานเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีส่ือด้าน
เทคโน โลยี ท่ี ทันสมั ย   ผู้ เ รี ยนมี  สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออก รวามคะแนนเฉล่ีย
ท้ัง 2 สมรรถนะ ได้ร้อยละ 84.63 
- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ ท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่า
ระดับประเทศ 

การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาด
การปฏิบัติท่ีต่อเนื่อง และจริงจัง  การเพิ่มทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน
รับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ทาง
วิชาการ สนับสนุนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้าง
ช้ินงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
อย่าง สร้างสรรค์ ท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยให้ครูทุก
คนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกในการ
รั กษาสาธารณ สมบั ติของ โร ง เรี ยน  มี ความ
รับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม  

 

จากการด าเนินงานต่าง ๆของโรงเรียนสามารถสืบค้นได้จาก 

          ๑. รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
           ๒. รายงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
           ๓. รายงานโครงการกีฬาสี 
           ๔. รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย 
           ๕. รายงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
           ๖. กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
           ๗. ผลการทดสอบระดับชาติ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ( RT) / ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ( NT ) /ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ( O-NET ) 
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           ๘. ผลการประเมินความสามารถการอ่านเขียน 
           ๙. กิจกรรมลูกเสือ-ยุวะกาชาด 
           ๑๐. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการออม 
           ๑๑. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดกับครู D A R E 
 ๑๒. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน   
           13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

๒)  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา 

๔) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้
ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
       ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
      โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู เพื่อร่วมกันปรับแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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       ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
        ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 
        - โรงเรียนบ้านใหม่มีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรภายใน
โรงเรียน และข้อมูลของนักเรียนอย่างเป็นปัจจุบันโดยอ้างอิงจากแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ และ
แผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

       - โรงเรียนได้มีการจัดระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก การประกันภาพภายใน 
โรงเรียนมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเพื่อควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนผ่านการประกันคุณภาพภายนอก
ของส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. รอบท่ี 3 เมื่อปี ๒๕๕๖  
        - โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการอยู่เวรยามท้ังกลางวันและกลางคืน มีค าส่ังเวรยาม มีระบบการแสงสว่างและระบบอัคคีภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัยส าหรับนักเรียน โรงเรียน
มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยใน
โรงเรียนอีกระดับหนึ่ง 
       - โรงเรียนมีการร่วมมือระหว่างชุมชน วัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและการประชุม
ผู้ปกครอง และกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนเช่นกิจกรรมแม่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม
ภายท่ีวัดท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน เป็นต้น  

 
       ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย 
       ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  โรงเรียนได้ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ลงมือกระท าเป็นการเรียนรู้เป็นแบบ Active Learning เน้นการเรียนรู้อยา่งมีมี
ความสุขทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ จิตใจผ่านกิจกรรมกีฬา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการกฬีาสี มีการ
พัฒนาทางด้านร่างกายโดยโรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวัน โครงการนมโรงเรียน โครงการส่งเสรมิสุขภาพ 
นักเรียนได้รับการพฒันาทุกกลุ่มเป้าหมายท้ังนักเรียนท่ีปกติและนักเรียนท่ีขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ 
โรงเรียนมีการจัดทุนให้นักเรียนอย่างท่ัวถึง โดยมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมการเยี่ยม
บ้าน นักเรียน 1๐๐ % 
 
                ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลมีการพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและการอบรมตาม
สถาบันต่าง ๆ ท่ีรองรับโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีได้รับการรับรองจาก สพฐ. การท าวิจัยในช้ันเรียน และมี
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การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อื่น (PLC) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองและเทคนิคต่าง ๆท่ีจะน ามา
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าความรู้ท่ีได้รับมาเผยแพร่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริงในช้ันเรียน 
  
                ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
       ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพของนักเรียนโดยเน้นสภาพแวดล้อมของห้องเรียนท่ีสะอาด จัดมุมประสบการณ์ความรู้
ต่าง ๆภายในห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีปลอดภัย มีป้ายบอกสถานท่ีเป็นภาษาอังกฤษ มี
บริเวณท่ีเอื้อต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน  มีการให้สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีให้นักเรียนยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ศาสนา และสภาพทางเศรษฐกิจ    และให้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง   
               ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
      ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์มีดังนี้ 
  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโดยโรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนท้ังข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการเงิน พัสดุ อยู่ในฐานข้อมูล
ท่ีสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้งานได้อย่างท่ัวถึง  
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จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแนวทางพัฒนาเพือ่ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น  

จุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนา 

๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน แผนการศึกษาแห่งชาติอย่างเป็นไป
ได้และปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญผลมีความพร้อมในการรองรับตามนโยบายของรัฐบาล
เสมอ ซึ่งมีผลปรากฏตาม คุณภาพของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 

๒)โรงเรียนมีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเช่ือมโยงและเรียกใช้งานได้อย่าง
ทันท่วงที 

๓)โรงเรียนมีการจัดระบบคุณภาพเพื่อสร้างความเช่ือมั่นกับผู้
ท่ีเกี่ยวข้องก็คือการผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
นอกจาก สมศ. รอบท่ี 3 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และการ
ประเมินคุณภาพภายในมีการนิเทศช้ันเรียน  

๔) โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการอยู่เวรยามท้ัง
กลางวันและกลางคืน มีค าส่ังเวรยาม มีระบบการแสงสว่าง
และระบบอัคคีภัยท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนและห้องเรียนท่ีมีความปลอดภัยส าหรับ
นักเรียน โรงเรียนมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อดแูลรักษา
ความปลอดภัยภายในโรงเรียนเป็นการเพิ่มระดับความ
ปลอดภัยในโรงเรียนอีกระดับหนึ่ง 

๕) โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียน หลวงพ่อ ผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  

๖) โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การเรียนรู้อย่างมีความสุขทางจิตใจผ่านกิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการพฒันาทางด้านร่างกาย โดย

๑) จุดท่ีต้องพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น ก็คือ การวัดผล
ประเมินผล ร่องรอยของความส าเร็จของเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ีเป็นนามธรรมให้มีการวัดผลประเมินผลท่ีเป็น
รูปธรรมมากว่านี้   

๒)จุดท่ีต้องพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้นก็คือต้องมีการ
อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน  

๓) จุดท่ีต้องพัฒนาก็คือต้องมีการประเมินคุณภาพภายในอย่าง
การนิเทศช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมีการสรุปผล
การนิเทศเพื่อน ามาปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔) จุดท่ีต้องพัฒนาก็คือโรงเรียนควรจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนท่ีเป็นจุดท่ีอันตรายเช่น จุดท่ีมีกองไม้ เศษไม้ 
หรือบริเวณท่ีเป็นจุดอับลับตาให้มีความสะอาดและปลอดภัย
มากขึ้น ให้มีความสวยงาม มีจุดพักผ่อนของนักเรียนระหว่าง
พักกลางวันให้เพิ่มมากขึ้น  

๕) จุดท่ีต้องพัฒนาก็คือต้องสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการประชุม
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน การประชุม
ผู้ปกครอง หรือมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

๖) จุดท่ีต้องพัฒนาคือจัดเก็บข้อมูล และการสรุปโครงการต่าง 
ๆ ดังนั้นจึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ หรือ
พัฒนาทางด้านวิชาต่าง  ๆ และการสรุปโครงการต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อที่จะได้น าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาปรับและพัฒนาให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป  

๗) จุดท่ีต้องพัฒนาคือจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ในวิชาชีพทางการศึกษา 

๘) จุดท่ีต้องพัฒนาก็คือโรงเรียนควรจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนท่ีเป็นจุดท่ีอันตรายเช่น จุดท่ีมีกองไม้ เศษไม้ 
หรือบริเวณท่ีเป็นจุดอับลับตาให้มีความสะอาดและปลอดภัย
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โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวัน โครงการนมโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลน
ทางด้านทุนทรัพย์  

๗)บุคลากรภายในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลมีพัฒนาความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีรองรับโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้น ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีได้รับการ
รับรองจาก สพฐ.  
๘) โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของ
นักเรียนโดยเน้นสภาพแวดล้อมของห้องเรียนท่ีสะอาด 
ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีปลอดภัย มี
บริเวณท่ีเอื้อต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน  มีการให้
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีให้นักเรียนยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ศาสนา และสภาพทางเศรษฐกิจ      และให้
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง  

๙) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการโดยโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนท้ัง
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการเงิน 
พัสดุ อยู่ในฐานข้อมูลท่ีสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา มี
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้งานได้อย่างท่ัวถึง  มี
ผู้ดูแลระบบข้อมูลนี้ 

มากขึ้น ควรปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามภายโรงเรียน มี
จุดพักผ่อนหย่อนใจท่ีเป็นสวนหย่อมของนักเรียนระหว่างพัก
กลางวันให้เพิ่มมากขึ้น ควรมีมุมส าหรับอ่านหนังภายใน
ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น 

๙) จุดท่ีต้องพัฒนาคือควรจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้
เป็นปัจจุบัน และอยู่ในระดับของฐานข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของ
ซอฟแวร์เพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้มากขึ้น 
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แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น      
       1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข็มแข็งและ
การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิธีการท างานท่ีดีมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างโรงเรียนให้มีความเข็มแข็งมากขึ้น 
       2) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
       3) จัดท าโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่เสมอ 
             - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             - โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
             - โครงการจัดระบบงานสารบรรณ 
             - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ศึกษาดูงาน 
             - โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลได้ก าหนดให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยได้ด าเนินงานตามกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน/บูรณ
การ/ผลงานนักเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   การจัดกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง การจัดกิจกรรมคิด
คล่องท้ังห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน การ
ประเมินตามสภาพจริง การเรียนรู้ผ่านกระบวนคิดและปฏิบัติจริงด้วยโครงการวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวัน
ภาษาไทย นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีไทยเรื่อง วันลอยกระทง ด้วยการท ากระทงเพื่อน าไปลอยท่ีวัดข้าง
โรงเรียน ครูทุกกลุ่มสาระมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  และสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนได้ฝึกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น และการฝึกคิดฝึกปฏิบัติจริง จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  และเมื่อส้ินปีการศึกษาครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าสรุป
โครงการเพื่อน าไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการในปีต่อไป 

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทีให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง
อย่างเพียงพอ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลได้จริง 
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จากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถสืบค้นได้จาก  
 ๑. ผลการส่งแผนการสอนและการบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน  
  ๒. เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะด้านการส่งแผนการสอนและการปฏิบัติงานของนักเรียน 
 ๓. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน/บูรณการ/ผลงานนักเรียน 
  ๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕. การจัดกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
๖. การจัดกิจกรรมคิดคล่องท้ังห้องเรียน 
๗. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๘. การประเมินตามสภาพจริง 

               ๓.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลส่งเสริมให้ครูมีการผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครู
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทุกช้ันเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 2 จนถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีโทรทัศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนประจ าทุกห้อง ดังนั้นครูจึงสามารถเลือกส่ือ
มัลติมีเดีย Youtube และเว็ปไซค์ อื่น ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้   

 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทีให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติจริงอย่างเพียงพอ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลได้จริงผ่านเว็ปไซต์ต่าง 
ๆ สามารถเลือกใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในเรียนรู้ของตนเองได้ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม 
Microsoft เช่น Word, PowerPoint โปรแกรม scratch ใช้ในวิชาวิทยาการค านวณ  เป็นโปรแกรมภาษา ท่ี
ผู้เรียนสามารถสร้างช้ินงานได้   อย่างง่าย เช่น นิทานท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคล่ือนไหว เกม ดนตรี 
และศิลปะและเมื่อสร้างเป็นช้ินงานเสร็จแล้วสามารถน าช้ินงานท่ีสร้างสรรค์นี้แสดงและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบน   เว็บไซต์ได้   ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับ
การคิดอย่างสร้างสรรค์   มีเหตุผล เป็นระบบและเกิดการท างานร่วมกัน  โปรแกรม youtube แสดงวิธีการหา
ข้อมูลในสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ โปรแกรม kahoot   เกมท่ีตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้
นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบค าถาม การอภิปราย หรือ
การส ารวจความคิดเห็น เหมาะกับสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ 

 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรภายนอกโรงเรียนมาให้ความรู้แก่นักเรียนในการ
ท าปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัชพืชและเศษผลิตผลทางการเกษตร ในโครงการร่วมขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีจะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 โรงเรียนได้จัดส่ือการเรียนรู้ประเภทเกม เช่น หมากรุกไทย เกมไพ่บริดจ์ ครอสเวิร์ด เอแม็ท 
ค าคม ซูโดกุ  มาให้นักเรียนได้เล่นเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในเวลาพักกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  ภายในห้องเรียนได้จัดให้มีมุมประสบการณ์ไว้ให้นักเรียนได้อ่านหนงัสือ  

 
จากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถสืบค้นได้จาก 

 ๑. ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์  
 ๒. แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
          ๓. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
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          ๔. ทะเบียนส่ือ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
          ๕. ภาพส่ือนวัตกรรมการสอน /ภาพแหล่งเรียนรู้และภาพคณะท่ีมาศึกษาดูงาน/ตรวจโรงเรียน 
          ๖. ภาพประกอบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์  ภาพการเล่นกิจกรรมเกมท่ีส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
          ๗. ภาพประกอบการได้รับการอบรมจากวิทยากรภายนอก 
          ๘. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
       3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

      ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลมีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
ส่งเสริมเจติคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในอนาคตให้แก่ผู้เรียน  โดยมีข้อตกลงในช้ันเรียนร่วมกัน มอบหมายให้ผู้เรียน
ทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกันดูแลท าความสะอาดภายในห้องเรียน  มีการจัดตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม มี
มุมส่ือและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  

  ครูมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับ
นักเรียนด้วยกัน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเกม เพลง เป็นส่วนประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้กฎกติกา ท าให้ ครู นักเรียนและเพื่อนนักเรียนด้วยกันมีความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมท่ีจะด าเนินการเรียนการ
สอนให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลใน การเรียนรู้ผู้  เรียนมีความสุข  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้   โดยครูเตรียมและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน  ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี หลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ภายใต้การ
สนับสนุนของโรงเรียนในการ จัดห้องปฏิบัติการต่าง ๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้    ห้องปฏิบัติการ คอมพิว เตอร์  
รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนวเพื่อให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนท้ังทางด้านการเรียน และด้าน
พฤติกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย  

 ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร ผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการสอน
นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน  ผู้สอนทุกคนมีการผลิตส่ือเดือนละ 2 ช้ิน ผู้สอนได้รับการนิเทศช้ันเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  ครูท าการสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต่อ
ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 256๒   

จากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถสืบค้นได้จาก 
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๓. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
  ๔. ผลงานของผู้เรียน/แฟ้มสะสมงาน 
  ๕. ส่ือการเรียนการสอน/แบบบันทึกการใช้ส่ือ 
  ๖. การนิเทศช้ันเรียน 



45 
 

 
 

  ๗. แบบส ารวจความพึงพอใจทุกกลุ่มสาระวิชา 
  ๘. การวิเคราะห์หลักสูตรของครูผู้สอน 
  ๙. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการสอน 
  ๑๐. แฟ้มสะสมงานของนักเรียนทุกคน 
  ๑๑. แบบบันทึกการผลิตส่ือเดือนละ 2 ช้ิน 
  ๑๒. การนิเทศช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  ๑๓. ภาพถ่ายช้ันเรียน 
  ๑๔. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต่อครูผู้สอน 8 กลุ่ม
สาระ ปีการศึกษา 256๒ 

 
      3.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

   ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านท้ังการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน  ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน  ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อม
เสริม  มอบหมายงานและการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียน
ท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือ
และ วิธีการวัดผลการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายท้ังแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรม  
แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
   ครูมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในช้ันเรียน
ช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลได้ก าหนดให้ ครูประจ าช้ันแต่ละช้ันไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
เพื่อท่ีจะได้ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษานักเรียน และส่งต่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีการช่วยเหลือติดตามนักเรียนท่ี
ด้อยโอกาสทางด้านทุนทรัพย์  
  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ NT สูงกว่าระดับประเทศ และได้มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อน าไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป เช่น กิจกรรมการสอนเสริมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 และ 6  
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 จากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถสืบค้นได้จาก 
   ๑.สถานศึกษามีการจัดสอบวัดผลประเมินผลท้ังกลางภาคและปลายภาคเรียนทุกระดับช้ัน  ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘  สาระ 
  ๒.การสอบระดับชาติ O-NET , NT  มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา มีแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนเสริมใน ๔ รายวิชา ดังนี้ 

๑. ประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ 
        ๒. ก าหนดกิจกรรมสอนเสริมในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
        ๓. ครูประจ ากลุ่มสาระท้ัง ๔ สาระการเรียนรู้ด าเนินการสอนเสริมทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพ
ธงชาติและสอน 
        ๔. สรุปผลการด าเนินการ 
   ๓. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้  มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
        ๑. จัดท าแบบฝึกการอ่าน  เขียนภาษาไทย 
        ๒. ครูประจ าช้ัน/ครูประจ าวิชามีหน้าท่ีประเมิน 
        ๓. ด าเนินกิจกรรม 
        ๔. สรุป/ประเมิน/รายงานกิจกรรม 
      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

     ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และ 
ประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้     โดยให้ครู
ครูผู้สอนมีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ผู้สอนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาของผู้เรียน ส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภายในโรงเรียน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีได้อบรมการให้กับเพื่อนครู
ภายในโรงเรียนได้รับทราบ และน าความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
  
 จากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถสืบค้นได้จาก 
  ๑. แบบบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  
    ๒. แผนผังขั้นตอนการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community) 
  ๓.  ค าส่ังชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
 ๔.  ครูผู้สอนมีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ผู้สอนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน 
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จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒ )  ค รู ทุ ก คน มี แ ผน ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ น้ น
กระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริม
บทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและได้ปรับการเรียน
เปล่ียนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕) ครูน าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
ในรูปแบบ webpage , Kahoot ฯลฯ 
๖) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๗) ครูวัดผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังใช้
เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน สามารถ 
น าข้ อมู ล ไปใ ช้พัฒนาการ เรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๘)  โ ร ง เรี ยน จัดให้มี กระบวนการ PLC มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับด้วย
งานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. ครูควรมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 
๒. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การ จัดกิ จก รรมให้ นั ก เ รี ยน ไ ด้ เ รี ยนรู้   และ
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ 
เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
๓. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียน 
เพื่อวางแผนออกแบบการเรียนรู้ และ ส่ง เสริม 
ศักยภาพนักเรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมท้ังข้อตกลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๔. ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอกมากขึ้น เพื่อน าความรู้ท่ี ได้จาก
การแลกเปล่ียนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 
 

 
     ๓.๑.๒ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติ
จริงอย่างต่อเนื่อง  

 ๒. ด าเนินโครงการท่ีรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๓. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน บูรณการ  
           ๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี ส่ือการเรียนรู้ ในการหาความรู้
นอกห้องเรียน อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาสมรรถนะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และเลือกใช้ข้อมูลของนักเรียน
ต่อไปในอนาคต 
            ๕. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีได้ 
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            ๖. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นแบบ Active Learning นักเรียนจะได้รู้จักการวางแผน
ในการปฏิบัติงานจริง 
            ๗. จัดท าโครงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียนให้มีทัศนียภาพท่ีส่งเสริมการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
            ๘. สร้างบรรยากาศภายในช้ันเรียนและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีส่งเสริมการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
           ๙. การสรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกช้ันเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในอนาคต 
  ๑๐. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการยกระดับผลการทดสอบ
แห่งชาติในสูงขึ้นในปีต่อไป  
  ๑๑. ส่งเสริมการด าเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) ของครูในโรงเรียนเพื่อน าไปต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
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2.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4.1 ระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

     

๒.มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้      
๓.มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม      
๔.มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

     

รวม    ๔ ๑๕ 
เฉล่ีย ๔.๗๕ 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

     

๒.จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน      
๓.ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์      
๔.จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ      
๕.ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

     

๖.มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม      
รวม   3 16 5 
เฉล่ีย ๔ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ      
๒.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบั ติอย่างมี
ความสุข 

     

๓.จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม      
๔.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงจัดประสบการณ์และพัฒนาการ 
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รวม    16  
เฉล่ีย 4 

คุณภาพ ดีเลิศ 

 
ผลการประเมิน ๓ มาตรฐานโดยภาพรวม 

 
ท่ี มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
  ยอด

เยี่ยม 
ดีเลิศ ดี ปาน

กลาง 
ก าลัง
พัฒนา 

๑ คุณภาพของเด็ก      

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      

๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

     

รวม 4.75 8    

เฉลี่ย ๔.25 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
สรุปผลการประเมิน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 รวมเฉลี่ยทุกมาตรฐาน 4.28 
 อยู่ในระดับ  ยอดเยีย่ม 

เกณฑ์การประเมินผล ๕ ระดับ   ความหมายเชิงปริมาณ 

ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

๑ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ ก าลังพัฒนา 

๒ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ปานกลาง 

๓ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ดี 

๔ ๓.๕๑ – ๔.๐๐ ดีเลิศ 

๕ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ดังนี้  
ระดับปฐมวัย  

-  ด้านคุณภาพของเด็กได้รับการพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

-  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จัดให้มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
การเรียนรู้และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ข้อมูล หลักฐาน 
     - โครงการต่าง ๆ 
     - กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
     - รูปภาพ 
     - ผลงานเด็ก     

สรุปผล 
 จุดเด่น 
      - เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
      - มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
      - มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
        - การช่วยเหลือตนเองท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน 
      - ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก  
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 - การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
รายการประเมิน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

 เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัติจริง 
(ร้อยละ) 

ระดับ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

80 ๘๐ ดีเลิศ  

๒.มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

80 ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

 

๓.มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

80 ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

 

๔.มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

80 ๘๕ ยอด
เย่ียม 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

80 ๘๐ ดีเลิศ  

๒.จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน 80 ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

 

๓.ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 80 ๘๐ ดีเลิศ  
๔.จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

80 ๘๐ ดีเลิศ  

๕.ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

80 ๘๐ ดีเลิศ  

๖.มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

80 ๘๐ ดีเลิศ  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

80  80 ดีเลิศ  

๒.สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

80 80 ดีเลิศ  

๓.จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใ ช้ ส่ือและเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสม 

80 80 ดีเลิศ  

๔.ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงจัดประสบการณ์และพัฒนาการ 

80 80 ดีเลิศ  

คุณภาพ ดีเลิศ 
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2.4.2 ระดับขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

๑.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

     

๒.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
     

๓.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      

๔.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต้ังแต่ 1 ข้ึนไป 

     

๖.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ      

๑.๒  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      

๑. การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 

     

๒.  ความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนึ
รักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

     

๓.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      

๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะทางจิตสังคม      

5. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน      

รวม    24 25 

เฉล่ีย 4.45 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลแผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 

     

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสาระสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้าความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.3 การจัดระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2.2.4 การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

     

๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 
     

๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

     

๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

 

 

 
     

รวม    16 10 

เฉล่ีย 4.33 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน      

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     

รวม    12 10 

เฉล่ีย 4.40 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

หมายเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเย่ียม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับดี 
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 
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ผลการประเมิน 3 มาตรฐานโดยภาพรวม 
 

      ระดับคุณภาพ  

 

ท่ี 

 

มาตรฐาน 

     

  ยอด ดีเลิศ ดี ปาน ก าลัง 

     เยี่ยม   กลาง พัฒนา 

          

 ๑  คุณภาพของผู้เรียน       

          

 ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ       

          

 ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน   

 

   

   

ส าคัญ 

     

         

          

   รวม      

    45 48    

   เฉลี่ย      

     4.40   

   ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  

          

 
สรุปผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รวมเฉลี่ยทุกมาตรฐาน 4.40 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเย่ียม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับดี 
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายการประเมิน ค่าเป้าหมาย บรรลุ
เป้าหมาย 

 เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัติ
จริง 

(ร้อยละ) 

ระดับ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

75 86.27 ดีเลิศ  

          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

70 80 ดีเลิศ  

          ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 75 ดีเลิศ  

          ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
ในระดับดีข้ึนไป 

80 88.05 ดีเลิศ  

          5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต้ังแต่ ๒ ข้ึนไป 

75 89.73 ดี  

         6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 80 85 ดีเลิศ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

        ๑)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมระดับดีข้ึนไป  

80 100 ยอดเย่ียม  

         ๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

80 100 ยอดเย่ียม  
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รายการประเมิน ค่าเป้าหมาย บรรลุ
เป้าหมาย 

 เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัติ
จริง 

(ร้อยละ) 

ระดับ 

         ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80 100 ยอดเย่ียม  

         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะทางจิตสงัคม 80 100 ยอดเย่ียม  

         ๕) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

80 100 ยอดเย่ียม  

สรุประดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

 

รายการประเมิน ค่าเป้าหมาย บรรลุ
เป้าหมาย 

 เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัติ
จริง 

(ร้อยละ) 

ระดับ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

80 80 ดีเลิศ  

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

        ๒.๑ การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

        ๒.๒ การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกับ
ผู้เก่ียวข้อง 

       ๒.๓  การจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  ๒.๔  การสร้างโอกาสให้ผู้เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 

80 80 

 

ดีเลิศ  

 ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 85 ดีเลิศ  

 ๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90 90 ยอดเย่ียม  
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รายการประเมิน ค่าเป้าหมาย บรรลุ
เป้าหมาย 

 เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัติ
จริง 

(ร้อยละ) 

ระดับ 

๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

80 82 ดี  

๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  80 80 ดีเลิศ  

สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ  

 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

รายการประเมิน ค่าเป้าหมาย บรรลุ
เป้าหมาย 

 เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัติ
จริง 

(ร้อยละ) 

ระดับ 

มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

75 80 ดีเลิศ  

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 80 85 ดีเลิศ  

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 85 ดีเลิศ  

  ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

80 80 ดีเลิศ  

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

80 80 ดีเลิศ  

สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ  



 

 
 

   ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- คณะผู้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR)



61 
 

 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

                                           ลงช่ือ………………………………….......... 

                        (นายจรูญ   สุขแป้น) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
 

 

 

                                                                             (นายสมบูรณ์  วันดี) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
2๑ / 256๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
ปีการศึกษา 256๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านเนินยางจึงแต่งต้ังบุคคลใน
ท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 

1.1 นายสมบูรณ์    วันดี         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล      ประธานกรรมการ 
1.2 นายอดิศักดิ์  เครือขอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพุ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายจรูญ  สุขแป้น           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ      กรรมการ 
1.4 นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาอ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยประกอบด้วย 

2.1 นายสมบูรณ์  วันดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  ประธานกรรมการ 
2.2 นางรัชนีพร  กวีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล             กรรมการ 
2.3 นางวราภรณ์  ชีเปรม  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล     กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 
3.1 นายสมบูรณ์  วันดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ประธานกรรมการ 
3.๒ นางจารุณี   ทับทิม  ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล        กรรมการ 
3.๓ นางสาวสายชล  บุตรนุช       ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล        กรรมการ 
3.๔ นางสาวกิติยา โคกค า    ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการ 
๓.๕ นางสาวหยาดนภา  ท าพระเวช  ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการ 
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3.๖ นางสาวรัชนี  บุญจ้อย             ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  กรรมการ 
3.๗ นายฉัตรกานต์  อัมภาราม        ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  กรรมการ 
3.๘ นางสาวมาลิสา  บุญมี             ต าแหน่งครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
3.๙ นางสาวจันทิมา พูลดี               ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ            กรรมการ 
3.๑๐ นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและท าหน้าท่ีตรวจสอบทบทวนรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย8ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
๖. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ประกอบด้วย 
3.1 นายสมบูรณ์  วันดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ประธานกรรมการ 
3.๒ นางจารุณี   ทับทิม  ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล        กรรมการ 
3.๓ นางสาวสายชล  บุตรนุช       ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล        กรรมการ 
3.๔ นางสาวกิติยา  โคกค า ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการ 
๓.๕ นางสาวหยาดนภา  ท าพระเวช  ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการ 
3.๖ นางสาวรัชนี  บุญจ้อย             ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการ 
3.๗ นายฉัตรกานต์  อัมภาราม         ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการ 
3.8 นางวราภรณ์  ชีเปรม ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล    กรรมการ 
3.9 นางรัชนีพร  กวีวฒันา              ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล    กรรมการ 
3.10 นางสาวมาลิสา  บุญมี           ต าแหน่งครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
3.11 นางสาวจันทิมา พูลดี    ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ           กรรมการ 
3.๑2 นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส   ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการ
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ประเมินตรวจสอบตามรูปแบบการประเมินให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุดจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัดจ านวน 1 เล่ม 
ภายในวันท่ี            ๑0 เมษายน 256๓ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนา
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 23  มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
 

 

 

(นายสมบูรณ์  วันดี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
ท่ี  ๒๒/๒๕๖๓ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

3.1 นายสมบูรณ์  วันดี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ประธานกรรมการ 
3.๒ นางจารุณี   ทับทิม    ต าแหน่งครู คศ.3   กรรมการ 
3.๓ นางสาวสายชล  บุตรนุช         ต าแหน่งครู คศ.2   กรรมการ 
3.๔ นางสาวกิติยา  โคกค า   ต าแหน่งครู คศ.1   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวหยาดนภา  ท าพระเวช  ต าแหน่งครู คศ.1   กรรมการ 
3.๖ นางสาวรัชนี  บุญจ้อย            ต าแหน่งครู คศ.1   กรรมการ 
3.๗ นายฉัตรกานต์  อัมภาราม       ต าแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3.8 นางวราภรณ์  ชีเปรม             ต าแหน่งครู คศ.2   กรรมการ 
3.9 นางรัชนีพร  กวีวฒันา            ต าแหน่งครู คศ.2   กรรมการ 
3.10 นางสาวมาลิสา  บุญมี          ต าแหน่งครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
3.11 นางสาวจันทิมา  พูลดี   ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
3.๑2 นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส   ต าแหน่งครู คศ. 3                      กรรมการและเลขานุการ 
 
ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 
 
 
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                    ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(นายสมบูรณ์  วันดี) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
ท่ี  ๒ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

                       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
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ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑.นายสมบูรณ์   วันดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  ประธานกรรมการ 
๒.นางวราภรณ์   ชีเปรม             ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล       รองประธานกรรมการ 
๓.นายอดิศักดิ์  เครือขอน           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.นางสาวสายชล บุตรนุช  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล        กรรมการ 
๕.นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส  ครูโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล        กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
(นายสมบูรณ์  วันดี)     

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
 

 

 

 

 

ท่ี ศธ 04158.040/ว046               โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลหมู่ 4 
ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัย 64160   

                     ๑๐ มิถุนายน 256๒ 
 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นายอดิศักดิ์  เครือขอน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าพ ุ
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของ
สถานศึกษา ( Self-Assessment Repqrt : SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยมีบทบาทหน้าท่ีตาม
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย พร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

  
    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายสมบูรณ์  วันดี)     
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

                          
                                                 

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
......................................................... 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ  
โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหน่ึง   คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา ๓๑  และมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะน้ัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๓ )  มาตรา๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา 
๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม  ครั้งท่ี ๕ ฝ๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

            โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล จึงประกาศการมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   

                                                                         (นายสมบูรณ์  วันดี) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 

 
                                                   

                                                                             (นายจรูญ   สุขแป้น) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  256๒ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล เร่ือง มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  1๓  สิงหาคม  พ.ศ.256๒ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑.คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 
๒.กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
๓.การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงจัดประสบการณ์และพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
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   ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
          ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และการแก้ปัญหา 
   ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับ 1 ขึ้นไป 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม 
   ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาไทย 
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะทางจิตสังคม 
   ๕) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ๑.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 
     ๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

           ๒.๑ การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
           ๒.๒ การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง 
           ๒.๓ การจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
           ๒.๔ การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ 
       ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
      ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  

   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

  ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
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  ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 

ประกาศ โรงเรียน บ้านใหม่เจริญผล 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ในปีการศึกษา ๒๕๖2 

.................................................. 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอบที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  มาตรา  9  (3)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสรา้ง  
และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหน่ึง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา  โดยมาตรา  31  และมาตรา  48  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
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ส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตันสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะน้ันอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9 (3)  มาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และมาตรา  5  มาตรา  31  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม  ครั้งที่  5/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึ ง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล  จึงประกาศการมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖2 

                                                                              

                                                                          (นายสมบูรณ์  วันดี) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 

 
                                                   

                                                                              
                                                                             (นายจรูญ   สุขแป้น) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียน บ้านใหม่เจริญผล เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
ฉบับลงวันท่ี   ๑๓  สิงหาคม  2562 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

 ร้อยละ ๘๐ 
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๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น 
ร้อยละ ๘๐ 

๒.๒ จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน ร้อยละ ๘๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๘๐ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ

เพียงพอ 
ร้อยละ ๘๐ 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

ร้อยละ ๘๐ 

 
๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 ร้อยละ ๘๐ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ ๘๐ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ร้อยละ ๘๐ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงจัดประสบการณ์และพัฒนาการ 
ร้อยละ ๘๐ 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียน บ้านใหม่เจริญผล เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ฉบับลงวันท่ี ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

ร้อยละ ๗๕ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลาย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ร้อยละ ๗๐ 

          ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ ๗0 

          ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร ร้อยละ ๘๐ 

          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต้ังแต่ ๑ ขึ้นไป 

  ร้อยละ ๗๕ 

         6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

        ๑)  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม  

ร้อยละ ๘๐ 

         ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ ๘๐ 

         ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 

         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะทางจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ 

         ๕) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

       ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 

ร้อยละ ๘๐ 

      ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ร้อยละ ๘๐ 

        ๒.๑ การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

        ๒.๒ การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง  

       ๒.๓  การจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

  ๒.๔  การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  

      ๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

      ๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

ร้อยละ ๙๐ 

      ๕)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ 

      ๖)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ ๗๕ 

๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 

๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ 

  ๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 

๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

แนบท้ายประกาศโรงเรียน บ้านใหม่เจริญผล เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ฉบับลงวันท่ี ๑๓  สิงหาคม พ.ศ.  2562  
หมายเหตุ 

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 

 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 

 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
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เกณฑ์  ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 
 

คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเย่ียม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับดี 
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ท่ี ชื่อ – สกุล ที่มา ต าแหน่ง 
1 นายจรูญ  สุขแป้น ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
2 นายเซีย แน่งน้อย ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
3 นายสมบูรณ์  ปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4 นางสาวกมลภัทร  สังข์ภักดี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
5 นางกัณชนา  ชูแผ้ว ผู้แทนองค์กรชุมขน กรรมการ 
6 นางเพชรรัตน์  วงค์อ่อง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7 พระครูพิทักษ์วราทร ผู้แทนพระสงฆ ์ กรรมการ 
8 นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส ผู้แทนครู กรรมการ 
9 นายสมบูรณ์   วันดี ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการเลขานุการ 

 

คณะผู้จัดท า 

 

1 นายสมบูรณ์  วันดี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ประธานกรรมการ 
๒ นางจารุณี   ทับทิม    ต าแหน่งครู คศ.3                             กรรมการ 
๓ นางสาวสายชล  บุตรนุช           ต าแหน่งครู คศ.2                             กรรมการ 
๔ นางสาวกิติยา  โคกค า             ต าแหน่งครู คศ.1                             กรรมการ 
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๕ นางสาวหยาดนภา  ท าพระเวช    ต าแหน่งครู คศ.1                             กรรมการ 
๖ นางสาวรัชนี  บุญจ้อย               ต าแหน่งครู คศ.1                            กรรมการ 
๗ นายฉัตรกานต์  อัมภาราม          ต าแหน่งครูผู้ช่วย                            กรรมการ 
8 นางวราภรณ์  ชีเปรม                ต าแหน่งครูคศ.2                             กรรมการ 
9 นางรัชนีพร  กวีวฒันา               ต าแหน่งครูครูคศ.2                          กรรมการ 
10 นางสาวมาลิสา  บุญมี             ต าแหน่งครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
11 นางสาวจันทิมา  พูลดี    ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ           กรรมการ 
๑2 นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส      ต าแหน่งครู คศ. 3                      กรรมการและเลขานุการ 
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