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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองจ าท าขึ้น
ตามกฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ้ 3 ระบุใหส้ถานศึกษาจดัส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานตน้สังกดั หรือหน่วยงานที่ก  ากบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานคามาตรฐานการศึกษาที่สะทอ้นผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดั
การศึกษาท่าอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ คุณภาพของ
ผูเ้รียนกระบวนการบริหารและการจดัการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอ
รายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ไดรั้บทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา  องคก์ารมหาชน) ต่อไป 
 

 
 

     (นายทนง  มัน่นุช) 
    ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 

             10 เมษายน 2563 
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สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา       10 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ผลการประเมิน        18 
 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     30 
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา       40 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก         49 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 

****************************** 
    ตามความในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2)          พ.ศ. 
2545 มาตรา 9 (3) ใหมี้การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั และ
มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการ
ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีการ
จดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพือ่รองรับการประเมินภายนอก 
 อา้งถึง ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ลงวนัที่ 13   มิถุนายน 
2554  ขอ้ 7(1) (2) (3) การจดัท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในให้สรุปและจดัท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียนและผลส า เร็จของการ
บริหารจดัการตามรูปแบบที่หน่วยงานตน้สังกดัก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหค้วามเห็นชอบ เพือ่เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทราบ ความ
ละเอียดแจง้แลว้นั้น 
 
 คณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองได้รับการรายงานการจดัท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแลว้ มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ ให้โรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัด หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรับการประเมินภายนอกต่อไป  
 
      
         (นายบุญชุบ  ล้ิมรส)                        (นายทนง  มัน่นุช                   
 ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง            
          31  มีนาคม   2563                                                      31  มีนาคม  2563 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๑.  ข้อมูลพื้นฐาน 
 ช่ือโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองหมู่ที่ 6 ต  าบลบา้นใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั 
สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1  สภาพชุมชนมีลกัษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท สภาพ
โดยทัว่ไปอยูใ่นพื้นที่ราบลุ่ม น ้ าท่วมขงัในฤดูน ้ าหลาก ปัจจุบนัเปิดท าการสอน ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1-
ประถมศึกษาปีที่ 6 บุลากรรวมทั้งหมด 10 คน จ านวนนกัเรียน 45 คน เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบา้นใหม่
โพธ์ิทองมี 3 หมู่บา้น คือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6  ต  าบลบา้นใหม่สุขเกษม อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยัและ หมู่11 
ต  าบลวงัน ้ าเยน็ อ าเภอพรหมพริาม จงัหวดัสุโขทยั 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา นายทนง  มัน่นุชในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง  
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีตั้งแต่ 15   มกราคม  2558  ถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 5 ปี 4เดือน 
 ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษาที่ไดร้ะดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.03  
ผลการประเมินความสามารถทางดา้นการอ่านของผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100   
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) รวมความสามารถทั้ง 2 ดา้น  
ผลการประเมินการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ภาษาไทยร้อยละ 58.75คณิตศาสตร์ร้อยละ 37.50 วทิยาศาสตร์
ร้อยละ 34.88ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ร้อยละ 46.25 l 
 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผา่นมา ผลการทดสอบ RT ป.1 สูกวา่ระดบัประเทศทั้ง2 ดา้น 
                    ผลการทดสอบO –net ป.6 สูงกวา่ระดบัประเทศ3 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และ
ภาษาองักฤษ สูงกวา่ระดบัจงัหวดั 1 กลุ่มสาระ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ 
                    

ผลสรุปการประเมินมาตรฐานปฐมวัยของสถานศึกษา คือ ระดับ ดีเลิศ 
ผลสรุปการประเมินมาตรฐานข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาคือ ระดับ ดี  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 
 ช่ือโรงเรียน…บา้นใหม่โพธ์ิทอง......ที่ตั้ง…หมู่  6…… ต าบล…บา้นใหม่สุขเกษม...  
อ าเภอ…กงไกรลาศ….จงัหวดั…สุโขทยั.....สงักดั…ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1                              
โทร…086-9345451...โทรสาร……..e-mail… 
เปิดสอนระดบัชั้น  อนุบาล 1  .ถึงระดบัชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6   
 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  นายทนง  มัน่นุช  โทรศพัท ์ 086-9345451 
e-mail……………………วฒิุการศึกษาสูงสุด ……ปริญญาโท…สาขา การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีตั้งแต่   มกราคม  2558  จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา ....5... ปี ..4... เดือน 
 1) จ  านวนบุคลากรระดบัขั้นพื้นฐาน  

บุคลากร ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน พนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง เจา้หนา้ที่อ่ืน 
ปีการศึกษา 2562 1 2 1 3 2 

 
 2) จ านวนบุคลากรระดบัปฐมวยั 

บุคลากร ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน พนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง บุคลากรอ่ืน 
ปีการศึกษา 2562 1 1 - 1 - 

 
        3) วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากรปฐมวยั 
 
จ านวนบุคลากร ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา 2562 - 2 - - 2 
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3) วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากรขั้นพื้นฐาน 
 
จ านวนบุคลากร ต ่ากวา่

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา 2562 - 4 1 - 5 
 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 

 
              1) จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง ปีการศึกษา 2562 รวม  ........45......คน   
          ช้ัน     จ านวนห้อง จ านวนนักเรียนชาย    จ านวนนักเรียนหญิง รวม 
อนุบาลปีที่ 1 1 4 1 5 
อนุบาลปีที่ 2 1 6 2 8 
อนุบาลปีที่ 3 1 2 2 4 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 2 4 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 7 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 2 5 7 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 3 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 4 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 0 2 2 
       รวม  9      21 24       45 
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2.  สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี (ใช้ตารางผลการประเมินในแต่ละมาตรฐานและ ตัวบ่งช้ี) 

 
บทสรุปของผู้บริหาร 

*สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั 
 

จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
และหน่วยงานอ่ืนๆ  มีผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
  1. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูใ่นระดบั ดี 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดีเลิศ 
มาตรฐานในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 
ดีเลิศ 

 

 
ดีเลิศ 

 
บรรลุ 

ไม่
บรรล ุ
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เด็กร้อยละ ๘๐ มี
น ้ าหนกัส่วนสูงตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
- เด็กร้อยละ ๘๐ มีสุข
นิสยัที่ดี 
 
 
 
 
 
 

- เด็กมีน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
กรมอนามยั จากการชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง 
ทุกเดือน ร้อยละ ๘๖.๓๗ มีกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมกลางแจง้    
มีอาหารกลางวนั มีอาหารเสริมด่ืมนม ส่งผล
ใหเ้ด็กมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง เคล่ือนไหว
ร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ทรงตวัไดดี้ มือ
และตาประสานสมัพนัธก์นั 
 
- เด็กร้อยละ ๘๘.๙๑ มีสุขนิสยัที่ดี จากการ
ท ากิจกรรมการแปรงฟันตอนเชา้ และหลงั
รับประทานอาหาร การลา้งมือก่อน
รับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพประจ า
สปัดาห ์การตรวจสุขภาพดูแลนกัเรียนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพประจ าต  าบล
บา้นใหม่สุขเกษม ส่งผลให้เด็กรักษาสุขภาพ
ตนเองและปฏิบตัิจนเป็นนิสยัที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 
ดีเลิศ 

 

 
ดีเลิศ 

 
บรรลุ 

ไม่
บรรล ุ

 - เด็กร้อยละ ๘๐ ดูแล
ความปลอดภยัของ
ตนเองได ้
 

- เดก็ร้อยละ ๘๐.๘๒ ดูแลความปลอดภยั
ของตนเองได ้จากการทีเ่ด็กปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงของหอ้งเรียน เก่ียวกบัความ
ปลอดภยั ท าใหไ้ม่มีอุบติัเหตุเกิดขึ้นทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน รู้จกัการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง หลีกเล่ียงการเกิดโรคติดต่อ ไม่ยุง่
เก่ียวกบัส่ิงเสพติด รู้จกัระวงัภยัจากบุคคล
แปลกหนา้  
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เด็กร้อยละ ๘๐ มี
พฒันาการดา้นอารมณ์ 
จิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
- เด็กร้อยละ ๘๐ 
สามารถควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์
ได ้
 

 
 
 

- เด็กร้อยละ ๘๗.๘๘ มีพฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ จากการจดักิจกรรมนัง่สมาธิ
ก่อนเรียน ยิม้ ไหว ้ทกัทาย สวดมนตไ์หว้
พระตอนเชา้และก่อนนอนกลางวนั กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรม
กลางแจง้ ในการท ากิจกรรมท าใหเ้ด็กร่าเริง
แจ่มใสสมวยั กลา้แสดงออก รู้หนา้ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 
- เด็กร้อยละ ๘๙.๘๔ สามารถควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ไดส้มวยั จากการท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค ์กิจกรรมเล่นตามมุม 
กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมสวดมนตไ์หว้
พระ เป็นตน้ ส่งผลใหเ้ด็กรู้จกัควบคุม
อารมณ์ ยบัย ั้งชัง่ใจ อดทนในการรอคอยส่ิง
ต่างๆ มีความมัน่ใจ กลา้พดู กลา้แสดงออก 
และมัน่ใจในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 
ดีเลิศ 

 

 
ดีเลิศ 

 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เด็กร้อยละ ๘๐ 
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 
- เด็กร้อยละ ๘๐ มี
มารยาทตามวฒันธรรม
ไทย 
 
- เด็กร้อยละ ๘๐ เล่น
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้
 
 

- เด็กร้อยละ ๘๖.๓๖ ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้เช่น ช่วยเหลือ
ตนเองในการแต่งกาย แปรงฟัน รับประทาน
อาหาร เขา้หอ้งน ้ า ร่วมกิจกรรมหลกั ๖ 
กิจกรรมได ้มีวนิยัในตนเอง มีความ
รับผดิชอบ รู้จกัประหยดัพอเพียง มีการฝาก
เงินออมทรัพยท์ุกวนั ร่วมดูแลส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนและในหอ้งเรียน 
 
- เด็กร้อยละ ๘๑.๘๒ มีมารยาทตาม
วฒันธรรมไทยเหมาะสมกบัวยั มีสมัมา
คารวะกบัผูใ้หญ่ ยิม้ ไหว ้ทกัทาย พดูจา
ไพเราะ 
 
- เด็กร้อยละ ๘๙.๙๖ สามารถเล่นและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ 
มีจิตอาสาท าความดี ยอมรับและเคารพความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลได ้ไม่ใชค้วามรุนแรง
หรือทะเลาะววิาทกนั 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 
ดีเลิศ 

 

 
ดีเลิศ 

 
บรรลุ 

ไม่
บรรล ุ

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มีทักษะการคดิ
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
 
 

- เด็กร้อยละ ๘๐ มี
พฒันาการดา้น
สติปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
- เด็กร้อยละ ๘๐ ส่ือสาร
ได ้
 
 
 
 
- เด็กร้อยละ ๘๐ มี
ทกัษะการคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ได ้
 
 
 

- เด็กร้อยละ ๘๘.๖๗ มีพฒันาการดา้น
สติปัญญา ประเมินผลจากการจดักิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์กิจกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตร์
นอ้ย การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
เด็กไดเ้รียนรู้จากการปฏิบตัิจริง การไดฝึ้ก
ปฏิบตัิการทดลอง มีทกัษะการสงัเกต รู้จกั
การคิดแกปั้ญหา กลา้แสดงออกซกัถาม มี
การคน้หาค าตอบ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
 
- เด็กร้อยละ ๘๑.๘๒ ส่ือสารไดส้มวยั รู้จกั
การตั้งค  าถาม การตอบค าถาม สามารถใช้
ภาษาไดเ้หมาะสมกบัวยั พดูคุยในเร่ือง
เดียวกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สร้างสรรคผ์ลงาน
ตามความคิดและจินตนาการได ้
 
- เด็กร้อยละ ๘๐.๖๓ มีทกัษะการคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ได ้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย  
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวยั มีน ้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวยั สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อ
อุบตัิเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพฒันาส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้
อ ย่า ง มี ค ว าม สุ ข  มี อ ารม ณ์ แ จ่ม ใส  ร่ า เริ ง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวนัอยา่งดี 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาใหเ้หมาะสมตามวยั 
- การพฒันา ปลูกฝังในเร่ืองสุขนิสยัที่ดี เช่น การลา้งมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน ้ า
และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เป็น
นิสยั 
- การยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ 
- การใชค้  าพดูขอบคุณ ขอโทษ 
- การใชว้าจาสุภาพเหมาะสมกบัวยั 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
๑. กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
๒. กิจกรรมส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผูเ้รียน 
๓. กิจกรรมสนบัสนุนใหเ้ด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔. กิจกรรมหนูนอ้ยสุขภาพดี 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ดี ดี บรรลุ 
ไม่

บรรล ุ

๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 
 

- โรงเรียนมีหลกัสูตรที่
ยดืหยุน่ และสอดคลอ้ง
หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 

- โรงเรียนจดั
ประสบการณ์ที่เตรียม
ความพร้อม เนน้การ
เรียนรู้ผา่นการเล่นและ
การลงมือปฏิบตัิ
ตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของเด็ก 
 
 
 
- โรงเรียนมีหลกัสูตร
สถานศึกษาสอดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติของ
ครอบครัว ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน 
 

- โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองมีการพฒันา
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั สอดคลอ้งกบั
บริบทของทอ้งถ่ิน โดยเป็นหลกัสูตรที่มุ่ง
พฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็น
หลกัสูตรที่ยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 
 
- โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองมีการจดัท า
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผา่นกิจกรรมเคล่ือนไหว
และจงัหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์กิจกรรมเล่นตาม
มุม กิจกรรมกลางแจง้ และกิจกรรมเกม
การศึกษา โดยจดักิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้
เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงและค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
 
- โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองมีหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัสอดคลอ้งกบับริบทของ
ทอ้งถ่ิน มีแผนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัว 
ชุมชน มีการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

 
มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็

พิจารณา 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ดี ดี บรรลุ 
ไม่

บรรล ุ

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ัน
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงเรียนจดัครูได้
เหมาะสมกบัภารกิจการ
เรียนการสอน 
 
 
- โรงเรียนจดัครูปฐมวยั
อยา่งพอเพยีงกบัชั้น
เรียน 

- โรงเรียนมีการจดัครูเขา้ชั้นเรียนอยา่ง
เหมาะสม เพราะเป็นผูมี้ประสบการณ์สอน
ชั้นปฐมวยัมาเป็นเวลานาน ผา่นการอบรม
เก่ียวกบัการสอนปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 
 
- โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองไดมี้การพฒันา
คุณภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลใหค้รูดา้นการศึกษา
ปฐมวยัทุกคนลว้นมีความรู้ความสามารถใน
การวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั มีทกัษะในการจดั
ประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็ก
เป็นรายบุคคล โรงเรียนมีครูประจ าการที่จบ
เอกการอนุบาลศึกษา ส่งผลใหเ้ด็กเกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
 
 
 

- โรงเรียนพฒันาครูใหมี้
ความรู้ความสามารถใน
การวเิคราะห์และ
ออกแบบหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 
- โรงเรียนมีการจดัท า
แผนการจดัประสบ 
การณ์ใหเ้ด็กทุกดา้น 
 

- โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองไดมี้การพฒันา
อบรมคุณภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลใหค้รูปฐมวยัมีความรู้
ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบ
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
 
- โรงเรียนมีการจดัท าแผนการจดัประสบ 
การณ์ใหก้บัเด็กครบทั้ง ๔ ดา้น มีการ
ประเมิน ผลตามสภาพจริง มีบนัทึกหลงัการ
สอน 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

- โรงเรียนสร้างโอกาส
ใหเ้ด็กไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง 

 
 

 

 
- โรงเรียนมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพือ่ใหเ้ด็ก
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบติัจริง เช่น 
กิจกรรมวนัส าคญั กิจกรรมวนัเด็ก กิจกรรม
บา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย กิจกรรมกีฬากลุ่ม 
กิจกรรมทศันศึกษา การน าเด็กเขา้ร่วมการ
แข่งขนัศิลปหตักรรมระดบักลุ่มโรงเรียน 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ดี ดี บรรลุ 
ไม่

บรรล ุ

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภยั
และเพียงพอ 

- โรงเรียนจดัสภาพ 
แวดลอ้มภายนอกและ
ภายในหอ้งเรียน 

- โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและ
ภายในหอ้งเรียน มีความร่มร่ืน สะอาด 
ปลอดภยั เอ้ือต่อการจดัประสบการณ์ จดัการ 
ครูใชส่ื้อการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาของหลกัสูตร 

  

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียน
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครู 

- โรงเรียนอ านวยความ
สะดวกและใหบ้ริการ
ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
สนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์และ
พฒันาครู 

- โรงเรียนจดัใหมี้การใชส่ื้อเทคโนโลยใีน
การจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมใหค้รูใช ้
DLTV ในการสอน  

  

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

- โรงเรียนก าหนด
มาตรฐานการศึกษา
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยั 

- โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จดั
กิจกรรมภาคี ๔ ฝ่าย มีการประชุมครูและ
ผูป้กครอง เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการพฒันาและร่วมกนัจดัท าหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั จดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์ จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

สรุปโครงการและกิจกรรมตามแผนแลว้
จดัท ารายงานสถานศึกษา (SAR) อยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ ง ๔  ด้าน สอด 

คลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

- ครูไดรั้บการพฒันาดา้นวชิาชีพ 

- จดัครูใหเ้พยีงพอต่อชั้นเรียน 
- ส่ ง เส ริม ให้ ค รู มี ค ว าม เช่ี ยวช าญ ด้ าน ก ารจัด
ประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่ อการเรียน รู้ อย่าง
ปลอดภยั และพอเพยีง 
- ก าหนดแผนการพฒันาครูอยา่งชดัเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
๑. กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
๒. กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติัการ 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๓ การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคญั 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
ไม่

บรรล ุ

๓.๑ จัดการประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมกีารพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

- ครูวเิคราะห์ขอ้มูลเด็ก
เป็นรายบุคคล 

- ครูมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเด็กเป็นรายบุคคล 
ออกเยีย่มบา้นเด็กทุกคน ท าใหค้รูรู้จกัเด็ก
อยา่งแทจ้ริง มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ครูจดัท าแบบประเมินพฒันาการเด็ก แบบ
บนัทึกผลพฒันาการเด็ก ส่งผลใหเ้ด็กไดรั้บ
การพฒันาทุกดา้นอยา่งเหมาะสม 

  

๓.๒ สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- ครูส่งเสริมการจดั
ประสบการณ์ที่
เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดิม 

- ครูจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดท้  ากิจกรรม
อยา่งอิสระ หลากหลายตามความตอ้งการ 
ตามความสนใจของเด็ก เด็กไดเ้รียนรู้ลงมือ
ท าดว้ยตนเอง มีการน าเสนอผลงานเพือ่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สนบัสนุนใหเ้ด็กไดท้  า
กิจกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ท าใหเ้ด็ก
ไดมี้ความสุขกบัการเรียน เช่น กิจกรรมการ
ทดลอง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์กิจกรรม
เล่น 

  

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
 

- ครูจดับรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
- ครูใชส่ื้อและ

- ครูมีการจดับรรยากาศในชั้นเรียนเพือ่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เนน้ความสะอาด ปลอดภยั มี
ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัวยัและ
ชั้นเรียน ส่งผลใหเ้ด็กไดมี้ความสุขในการ
เรียนรู้ 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

เทคโนโลยทีี่เหมาะสม
กบัวยั 

- ครูใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์
ที่เหมาะสมกบัเวลาและวยั มีคอมพวิเตอร์
ช่วยสนบัสนุนในการจดัการกิจกรรม ครู
จดัท าส่ือและใชส่ื้อการสอนประกอบการท า
กิจกรรมไดเ้หมาะสมกบัวยัและชั้นเรียน 

 
 

มาตรฐานการศึกษา/ประเดน็
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ หลักฐานสนับสนุน 

มาตรฐานที่ ๓ การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคญั 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
ไม่

บรรล ุ

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพฒันาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเดก็ 

- ครูประเมินพฒันาการ
เด็กตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
- ครูน าผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบ 
การณ์และพฒันาเด็ก 

- ครูมีการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมินมาใชใ้นการ
พฒันาเด็ก มีการจดัท างานธุรการในชั้นเรียน
อยา่งเป็นปัจจุบนัและต่อเน่ือง จดัท ารายงาน
ประเมินผลพฒันาผูเ้รียน และน าเสนอ
ผูป้กครองเพือ่ร่วมกนัส่งเสริมและแกไ้ข
ปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล 
 
- ครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งน าผลการ
ประเมินพฒันาการเด็กมาวเิคราะห์เพือ่ใช้
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และแกไ้ข
ปัญหาพฒันาการเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการเหมาะสมตามวยั 
- เด็กเรียนรู้จากการเรียนปนเล่นและลงมือปฏิบติัจริง 
- มีบรรยากาศ สภาพหอ้งเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กดว้ยวธีิการหลากหลาย 

- จดัอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- พฒันาเคร่ืองเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
- จดักิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยูร่่วมกนั 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
๑. กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรปฐมวยั 
๒. กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
๓. กิจกรรมพฒันาเคร่ืองเล่นสนาม 
๔. กิจกรรมส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
๕. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเ้รียน 
๖. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์
๗. กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 
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ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล การประเมินตนเอง 

๑. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
- ดา้นคุณภาพของเด็ก ได้มีการพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ  ด้าน

สงัคม และดา้นสติปัญญา 
- ด้านกระบวนการบริหารและจดัการ จดัให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน จดัสภาพแวดล้อมและส่ือการ

เรียนรู้ จดัใหมี้ส่ือเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
- การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่ง

เหมาะสมตามวยั สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเรียนผ่านการเล่นอยา่งมีความสุข และมีการ
จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- โครงการต่างๆ 
- กิจกรรมการจดัประสบการณ์ 
- รูปภาพ 
- ผลงานเด็ก 
 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพฒันาการที่เหมาะสมตามวยั 
- มีโครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชดั 
- มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัที่น าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บา้นและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองให้มีส่วนร่วมใน
การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็ก 

๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
๑. โครงการการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
๒. โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งเขม้แขง็และทัว่ถึง 
๓. โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวยั 

สรปุมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ระดบัปฐมวยั 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเดก็ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง 
มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองได ้

โครงการหนูนอ้ยสุขภาพดี - รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- บนัทึกการด่ืมนมแปรงฟัน บนัทึก
น ้ าหนกัส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 

๒. มีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

โครงการสุขภาพจิตดี มีสุนทรี
ทางดนตรีและศิลปะ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๓. มีพฒันาการดา้นสงัคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสงัคม 

กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย - รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๔. มีพฒันาการดา้นสติปัญญา 
ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได ้

โครงการฉลาดคิดจิตสร้างสรรค ์ - รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 

 
 
 

บญัชงีบหนา้สรปุผลการด าเนนิงานมาตรฐานการศกึษา ระดบั

ปฐมวยั 

โรงเรียนบา้นใหม่โพธิท์อง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

๑. มีหลกัสูตรครอบคลุม 
พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคลอ้ง
กบับริบทของทอ้งถ่ิน 

โครงการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัและผลิตส่ือเพือ่การเรียนรู้ 

- หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

๒. จดัครูให้เพยีงพอกบัชั้นเรียน โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน
ปฐมวยั 

- การอบรมการจดัประสบการณ์
ระดบัปฐมวยั 

๓. ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญ 
ดา้นการจดัประสบการณ์ 

โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน
ปฐมวยั 
-กิจกรรม PLC 

- รายงานการอบรมต่างๆ 
- รูปภาพการอบรม 
- เกียรติบตัรการอบรม 

๔. จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่
การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยัและ
เพยีงพอ 

โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใน
และนอกสถานศึกษา 

- สภาพแวดลอ้มในและนอก
หอ้งเรียน 
- กิจกรรมการจดัประสบการณ์ 
- การทศันศึกษา 

๕. ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่
สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

โครงการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัและผลิตส่ือเพือ่การเรียนรู้ 

- ส่ือในและนอกหอ้งเรียน 
- สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการประเมินคุณภาพภายใน
แบบมีส่วนร่วม 

- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- การนิเทศติดตาม 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการทุกดา้นอยา่งเหมาะสม
ตามวยั 

- โครงการหนูนอ้ยสุขภาพดี 
- โครงการสุขภาพจิตดี มีสุนทรี
ทางดนตรีและศิลปะ 
- กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 
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- โครงการฉลาดคิดจิต
สร้างสรรค ์

๒. สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงผา่นการเล่นและ
ปฏิบติัจริงอยา่งมีความสุข 

- โครงการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและผลิตส่ือเพือ่
การเรียนรู้ 
- โครงการพฒันาการศึกษา
ปฐมวยัตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปเพือ่ยกระดบัคุณภาพให้
สูงขึ้น 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๓. จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบั
วยั 

- โครงการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัและผลิตส่ือเพือ่
การเรียนรู้ 
 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

๔. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

- โครงการประเมินคุณภาพ
ภายในแบบมีส่วนร่วม 
- โครงการพฒันาเด็กปฐมวยัตาม
ปรัชญา วสิยัทศัน์ และจุดเนน้
ของการศึกษาปฐมวยั 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 
- ผลงานเด็ก 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาขอ้มูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผา่นมา  เพือ่เป็นขอ้มูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดบัคุณภาพ  ๕  ระดบั  เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัการประเมิน  ดงัน้ี 
• ระดบัยอดเยีย่ม ร้อยละ   ๙๐ ขึ้นไป 
• ระดบัดีเลิศ ร้อยละ   ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
• ระดบัดี ร้อยละ   ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ 
• ระดบัปานกลาง  ร้อยละ   ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
• ระดบัก าลงัพฒันา นอ้ยกวา่  ร้อยละ  ๖๐.๐๐ 

 
 การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ                         
 ตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 58.75 37.50 34.88 46.25 
คะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉล่ียสงักดั สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 256๑- 256๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 53.06 58.75 +5.69 
คณิตศาสตร์ 42.50 37.50 -5.00 
วทิยาศาสตร์ 37.25 34.88 -2.37 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 33.75 46.25 +12.50 

 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. หอ้งสมุด 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
2. สนามฟุตบอล/สนามวอลเลยบ์อล 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
3. บริเวณโรงเรียน (สนามเด็กเล่น เสา
ธง 
    ตน้ไม ้ สวนหยอ่ม แปลงเกษตร) 

5 8 4 4 7 7 3 5 2 

4. โรงอาหาร 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
5. ลานสวดมนต ์ 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
6. หอ้งวิชาการ 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
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7. ศาลพระภูมิ,พระพทุธรูปหนา้   
   โรงเรียน 

5 8 4 4 7 7 3 5 2 

8. อาคารเอนกประสงค ์ 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
9. หอ้งสหกรณ์โรงเรียน 5 8 4 4 7 7 3 5 2 

 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. วดัท่าหลวงจ.พิจิตร 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
2. วดัใหม่โพธ์ิทอง 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
3. อุทยานประวตัิศาสตร์พิจิตร 5 8 4 4 7 7 3 5 2 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองจดัการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษา มีนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ  านวน 28  คน  ครูผูส้อน 6 คน จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบั ดี มีผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียนจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ  2) ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค  านวณ รวมทั้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสงัคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับที่
จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นคุณภาพผูเ้รียนสถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป้าหมายคุณภาพนกัเรียนให้พฒันาสูงขึ้น 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั เนน้ทกัษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค  านวณ ส่งเสริมผูเ้รียน
ใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ  จดัแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีส่ือดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียน
มี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกลา้แสดงออก และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข เนน้ทกัษะการ
ท างานร่วมกนั ท าใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณเป็นไปตามเกณฑท์ี่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น จากการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการอ่านออกเสียงละอ่านรู้
เร่ืองอยู่ในระดับ ดีมาก ขึน้ไป จ านวน 4 คน คดิเป็น    ร้อยละ 100  วดัและประเมินผลโดย ผลการทดสอบ(Read 
Test) ป.1นกัเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอยา่งรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และ
ประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพฒันาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  ตามโครงการอ่านคล่องก่อนเขา้เรียน ร้อยละ 92.85   นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 มีผลการอ่านคดิ วเิคราะห์และเขียนผา่นเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 
100 ก าหนดมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนตามที่วา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์
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ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  ดงันั้นโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพ
ผูเ้รียนจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ  2) ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน  
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค  านวณ 
รวมทั้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  
ทกัษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมี
คุณลกัษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสงัคม ความภูมิใจใน
ทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพ
ความส าเร็จดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดงัน้ี นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณ
เป็นไปตามเกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พจิารณาอยา่งรอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พฒันาตนเอง และ
สงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค ์และมีคุณธรรมมีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจดัการ เจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม  
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและ
วฒันธรรมอนัดีของสงัคมมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผูเ้รียนยอมรับการอยูร่่วมกนับนความแตกต่างระหวา่งบคุคลในดา้น 
เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสงัคม 
แสดงออกอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยัสามารถอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนอย่างมีความสุข เขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มีความขดัแยง้กบั
ผูอ่ื้น 
 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง  การด าเนินการวเิคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจดัการศึกษาที่ผา่น
มา  โดยใชข้อ้มูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสยัทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจน  ในด าเนินการพฒันาวิชาการที่
เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง จดัท าแผนพฒันา 
คุณภาพจดัการศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ  ทางดา้นวชิาชีพ  ตามความตอ้งการ
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ของครูและสถานศึกษา   จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
และจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังน้ี โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่
โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  ความตอ้งการ
ของชุมชน  ทอ้งถ่ิน  วตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของตน้สังกดั  รวมทั้ง
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมมีระบบการบริหารจดัการคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบติั   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  มี
การบริหารอตัราก าลงั  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าขอ้มูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พฒันาและร่วมกัน
รับผดิชอบต่อการจดัการศึกษามีการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวิชาการ  พฒันาหลกัสูตร  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  เช่ือมโยงวถีิชีวติจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจดัการเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรง
ตามความตอ้งการและจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียนจดั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพที่โรงเรียนจัดหาได้  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สนบัสนุนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน  จดัหา พฒันา
และบริการดา้นเทคโนโลย ี สารสนเทศ  จดัใหม้คอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้
อยา่งเหมาะสมในหอ้งเรียนทุกหอ้ง 
 
         ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อยา่งหลากหลาย มุ่งส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั (Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่น
กระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร
สถานศึกษา  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลที่ไดม้าปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใชส่ื้อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ใหเ้ด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าขอ้มูลมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวตักรรม แผนการจดัการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวชิา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะ
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การคิด เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ที่ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใชค้รูทุกคนท างานวจิยัในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ  1 เร่ือง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ดงัน้ี  ครูจดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง  ใหน้กัเรียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัได ้ มีแผนการจดัการเรียนรู้ และจดักิจกรรมส าหรับนกัเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็น
พเิศษ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะ ไดแ้สดงความคิดเห็น ไดแ้สดงออก เป็นผูส้ามารถสรุปองคค์วามรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าศา
สตรพระราชามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ความพอเพยีง  นกัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือที่
หลากหลาย ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เนน้การมีปฏิสมัพนัธ ์ระหวา่งเด็ก  กบัครู  ครูกบัเด็ก   เด็ก
กบัเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ครูร่วมกนัออกแบบการวดัผลประเมินผล
เพือ่ตรวจสอบ และประเมินผูเ้รียนอยา่งมีขั้นตอน ใชเ้คร่ืองมือ วธีิการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไป
ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูผูส้อนร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์   เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พฒันาการจดัการเรียนรู้   
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 5 ยอดเยีย่ม 

 92.50  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 5 ยอดเยีย่ม 

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์องแต่ละ
ระดบัชั้น 

5 ยอดเยีย่ม 

     2) มีความสามารถในการคิดค  านวณ ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 5 ยอดเยีย่ม 
     3) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษา
ก าหนด 

5 ยอดเยีย่ม 

     ๔) มีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ 4 ดีเลิศ 
     ๕) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิรณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น โดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และแกปั้ญหาได ้

5 ยอดเยีย่ม 

     ๖) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม มีการน าไปใชแ้ละเผยแพร่ 3 ดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5 ยอดเยีย่ม 
     1) มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษาและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

5 ยอดเยีย่ม 

     2) มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

5 ยอดเยีย่ม 

     3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นบนความแตกต่างและหลากหลายอยา่งมี
ความสุข 

5 ยอดเยีย่ม 

     ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสงัคม และแสดงออกอยา่ง
เหมาะสม  
 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3 ดี 

 73.33  

     ๑) มีเป้าหมายวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบั 4 ดีเลิศ 
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บริบทของสถานศึกษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบติัทนัต่อการเปล่ียนแปลง  
    ๒) มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดัเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีการนิเทศติดตาม 

3 ดี 

    ๓) ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
    ๔) พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจดัให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ(PLC) 

3 ดี 

    ๕) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพแสวงหาความรู้ได ้

4 ดีเลิศ 

    ๖) จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการ
เรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

      
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 3 ดี 
 72.00  
     ๑) การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและ
ปฏิบติัจริงเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั 

4 ดีเลิศ 

    ๒) มีการใชส่ื้อการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากส่ือที่หลากหลาก 

4 ดีเลิศ 

    ๓) มีการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยเนน้การมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกใหผู้เ้รียนรักครู 
ครูรักผูเ้รียน  ผูเ้รียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

4 ดีเลิศ 

    ๔) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและน า
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเพือ่น าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 

3 ดี 

    ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 

3 ดี 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยีย่ม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใชเ้ป็นกรอบในการจดัการเรียนการสอน การ
พฒันาผูเ้รียน ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดรับกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่ไดมุ่้งพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดงันั้นโรงเรียนบา้นใหม่
โพธ์ิทองจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาดา้นคุณภาพผูเ้รียนจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และ  2) ดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียน  ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค  านวณ รวมทั้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสงัคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับที่
จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นคุณภาพผูเ้รียนที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง ไดแ้ก่1)โครงการ
พฒันาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพฒันาการอ่านออก เขียนได ้กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
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2)โครงการส่งเสริมสุขภาพผูเ้รียน กิจกรรมเ กิจกรรมเยีย่มบา้น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมแข่งขนัศิปหตัถกรรม
นกัเรียนประจ าปีการศึกษา2562 ในระดบักลุ่มโรงเรียน และระดบัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์กิจกรรมออมทรัพย ์กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลกั 12 ประการ  
4)โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการคน้ควา้และคิดอยา่งเป็นระบบ กิจกรรมOne Teacher  One product  
กิจกรรมเรียนรู้ดว้ยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมอ่านเชา้ก่อนเขา้หอ้งเรียนทุกวนั
สร้างสรรคปั์ญญา                      
5)โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ  
กิจกรรมพชิิตNT  กิจกรรมพชิิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกตามหลกั 4 H 

 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนกัเรียนใหพ้ฒันาสูงขึ้น จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเนน้การปฏิบติั เนน้ทกัษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค  านวณ ส่งเสริมผูเ้รียนให้
พฒันาเตม็ศกัยภาพ มีการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อยา่งเหมาะสม มีส่ือดา้นเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  
ผูเ้รียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลา้แสดงออก 
และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 

 
การจดักิจกรรมที่มุ่งเนน้ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ยงั

ขาดการปฏิบติัที่ต่อเน่ือง จริงจงั       การยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิแต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง 
นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป 
ผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติของนกัเรียนมีแนวโนม้เปล่ียนแปลง
พฒันาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผา่นเกณฑใ์นบางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป 

จดักิจกรรมดา้นการอ่าน การเขียน ค  านวณใหก้บั
นกัเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความกา้วหนา้และการ
พฒันาของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

 1) พฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณเป็นไปตามเกณฑท์ี่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัชั้น  
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2) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พจิารณาอยา่ง

รอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหาอยา่งมี

เหตุผล   

3) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการท างานเป็นทมี 

เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 

4) พฒันาใหน้กัเรียน มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พฒันาตนเอง 

และสงัคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อยา่งสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม  

5) พฒันาใหน้กัเรียน มีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดา้น

ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พฒันาใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจดัการ

เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผูท้ี่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พฒันาใหน้กัเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามทีส่ถานศึกษามีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พฒันาใหน้กัเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสงัคม แสดงออกอยา่งเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวยั 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจดัการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยใชข้อ้มูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจน  ในด าเนินการพฒันาวชิาการที่เน้น
คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จดัท าแผนพฒันา 
คุณภาพจดัการศึกษา ด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ  ทางดา้นวชิาชีพ  ตามความตอ้งการ
ของครูและสถานศึกษา   จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
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และจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง   
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการไดแ้ก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวสิยัทศัน์ 
และพนัธกิจที่โรงเรียนก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ความตอ้งการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจดัการคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบติั   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง มีการบริหารอตัราก าลงั  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พฒันาและร่วมกนัรับผดิชอบต่อการจดัการศึกษา มีการ
บริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ รวมถึงการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมดว้ย มีการส่งเสริม
สนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความตอ้งการและจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  มาใชใ้นการ
พฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายในและภายนอกหอ้งเรียน และ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภยั จดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนบัสนุนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียน พฒันาบริการ
ดา้นเทคโนโลย ี สารสนเทศ  มีคอมพวิเตอร์ประจ าหอ้งเรียนเพือ่ใชใ้นการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้
อยา่งเหมาะสม 

 

 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ ที่ก  าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วตัถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและตน้สังกัด  
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พฒันางานวิชาการ

โรงเรียนควรจัดให้ มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชดัเจน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น  ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญตรงตามความตอ้งการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใชใ้นการพฒันางานและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

1) มีโครงการการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้น 
3) โครงการจดัการเรียนการสอนนกัเรียนเรียนรวม 
2)  โครงการพฒันาครูพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจดัสภาพแวดลอ้มให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัฯ(ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั 
(Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิด ปฏิบติัจริง เพือ่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
น าผลที่ไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมไดจ้ริง ครูใช้
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เพือ่ให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมี
ความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าขอ้มูลมาร่วมพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู
ผลิตนวตักรรม แผนการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 
สดัส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนใหค้รู
จดัการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
จดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะการคิด เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ที่ใหน้กัเรียนจดั
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน 
นวตักรรมและเทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใชค้รูทุก
คนท างานวจิยัในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เร่ือง   

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ที่สนบัสนุนผล

การประเมินตนเอง ไดแ้ก่หลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ใหน้ักเรียนเลือกตาม

ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง การบนัทึกการใชส่ื้อ เทคโนโลยแีละแหล่ง

เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียนมีการบริหารจดัการ

ชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจยัชั้นเรียนและน าผลไปแกไ้ขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ขอ้มูล



39 

รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมOpen house ใหค้รูและนักเรียนน าเสนอ

ผลงาน One Teacher One product  และจดันิทรรศการแสดงผลงานในปลายปีการศึกษาในภาคเรียนที่สอง 

 

 

 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 
โดยจัด กิจกรรมให้นัก เรียนได้เรียน รู้  ท่ี เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ไดป้ฏิบติัจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
ควรน าเทคโนโลยีดา้นจดัการเรียนการสอนให้

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพ่ือนกัเรียน
น าไปใชพ้ฒันาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

1) โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพฒันาการใชส่ื้อ เทคโนโลย ีสู่หอ้งเรียน  
4) โครงการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และน าไปใชจ้ริง 
5) กิจกรรมส าหรับนกัเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ/นกัเรียนเรียนรวมใหน้กัเรียนมีความรู้

สูงขึ้นตามระดบัชั้น 
 
 
 
 
 
 



40 

รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดี 79.27 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการประเมินสรุปว่าไดร้ะดบั ดีเลิศ ผลท่ีสนบัสนุนการประเมิน
ตนเอง ดงัน้ีนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1มีผลการการเรียนในระดบั3 ขึ้นไปร้อยละ92.00     ประถมศึกษาปีที่ 2  
มีผลการการเรียนในระดบั3 ขึ้นไปร้อยละ 77.14      ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการการเรียนในระดบั3 ขึ้นไปร้อย
ละ 95.71  ประถมศึกษาปีที่ 4  มีผลการการเรียนในระดบั3 ขึ้นไปร้อยละ 93.36  ประถมศึกษาปีที ่5     มีผลการ
การเรียนในระดบั3 ขึ้นไป ร้อยละ100  ประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลการการเรียนในระดบั3 ขึ้นไป ร้อยละ 100 มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑต์ามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดบัชาติ 3 ปียอ้นหลงัยงัไม่เป็นไป
ตามเกณฑส์ถานศกึษา (NTและ O-NET)  ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติในบางวิชาและระดบัชั้นที่สอบ นกัเรียนทุก
คนจดัท าโครงงานในชั้นเรียน และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครูทุกคนจดัท าโครงงาน One Teacher One product 
เป็นผลงานประดิษฐใ์หม่ๆ ของตนและนกัเรียน นกัเรียนทุกคน ไม่มีอตัราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด มีโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็ไม่มีการทะเลาะววิาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศที่พร้อมใชง้าน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพือ่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทุกหอ้งเรียนมี
ครูครบขั้น ครูจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเพือ่ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์นกัเรียน และจดักิจกรรม Active 
learning เพือ่ส่งเสริมการคิดและปฏิบติัจริงทุกชั้นเรียน ครูไดรั้บการพฒันาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มา
จดัท าแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลผูเ้รียน ผูบ้ริหารมีสมัพนัธภ์าพที่ดีกบั
ชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใชท้รัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค ์
โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพือ่
การศึกษา โครงการพฒันากา้วตามรอยเทา้พอ่ ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถานศึกษามีการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและไดก้ าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใชข้อ้มูลฐาน 3 ปียอ้นหลงัเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นกัเรียนใหพ้ฒันาสูงขึ้น  
         2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจดัการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
       4. จดัแหล่งเรียนรู้ภายในไดเ้หมาะสม มีส่ือดา้น
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 
      6. นั ก เรียน มี ส่วน ร่วม ในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

1. ผลการประเมินระดบัชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเนน้ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมดา้นการอ่าน การเขียน ค  านวณ

ใหก้บันกัเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ของ
นกัเรียน 
          5. การพฒันาความสามารถภาษาองักฤษของ
นกัเรียน 
          6. ความสามารถในการจดัการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของครูผูส้อน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
2) โครงการพฒันาระบบงานบริหารเพือ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
3) จดัท าแผนการพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทศัน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดลอ้ม 
5) โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

 
 
 

 

 
บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
 
 

โครงการกิจกรรมพเิศษเพือ่
ตอบสนองนโยบายจุดเนน้
กิจกรรมพฒันาการอ่านออก 
เขียนคล่อง กิจกรรมการอ่าน
ประสานผูป้กครอง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบนัทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแกปั้ญหา 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการคน้ควา้และคิดอยา่ง
เป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน 

แบบฝึกทกัษะ 
- โครงงาน ผลงานนกัเรียน 
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3. มีความสามารถในการสร้าง
นวตักรรม 
 

กิจกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนกัเรียน,นวตักรรมของครู/
นกัเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

มีหอ้งเรียนdltv  

5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมค่ายวชิาการ 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
- ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนชั้น 
 ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดบัชาต ิ
 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน
เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 

7. มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

โครงการพฒันาอาชีพพื้นฐาน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 
โรงเรียนดีประจ าต  าบล 

ภาพการท าขนม,การปลูกผกั,บญัชี
รายรับ รายจ่ายขนม/ผกั 

 
 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พงึประสงค ์

- บนัทึกการท าความดีของนกัเรียน 
- ภาพการเขา้ค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความ
เป็นไทย 

โครงการสืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ินและวนัส าคญั 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวนัส าคญั
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนกัเรียนเรียนร่วม - บนัทึกนกัเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สงัคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผูเ้รียน/กิจกรรมสุข

- แบบบนัทึกน ้ าหนกั/ส่วนสูงของ
นกัเรียน 
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กายสบายชีวี - แบบบนัทึกนกัเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และ 
 พนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชดัเจน 

โครงการระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกนัคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพฒันางานวชิาการที่
เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

- หลกัสูตรสถานศึกษา 
- หลกัสูตรรายวชิาเพิม่เติม 

4. พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
  

โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพิม่
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บนัทึกการไปราชการ 
- บนัทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วจิยัชั้นเรียน 

5. จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีหอ้งปฏิบติัการต่างๆ เช่น 
หอ้งสมุด หอ้งเรียน dltv 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
6. จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ 
 

โครงการพฒันาระบบ
เทคโนโลย ี

-หอ้งเรียน dltv 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ประเด็นพจิารณา โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 
1. จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ
ในการคน้ควา้และคิดอยา่งเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนกัเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้/
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยูแ่ละทนัสมยั 
- หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ 
- แบบบนัทึกการใชห้อ้งปฏิบตัิ/ส่ือ 

3. มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ
ในการคน้ควา้และคิดอยา่งเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ดว้ย
โครงงาน 

- โครงงาน 
- วจิยัชั้นเรียน 
- ผลงานนกัเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันา
ผูเ้รียน 
 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน
เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินดา้นการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 
 

โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ขอ้มูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
- บนัทึกการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ค าสัง่แต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เร่ืองการใชม้าตรฐานการศึกษาปฐมวยั และ ระดบัขั้นพื้นฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 

เม่ือวนัที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2563  คณะกรรมการสถานศึกษา ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นชอบ  รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์ ใชร้ายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดัและ
สาธารณชนได ้

 
 
 

                                        ลงช่ือ 
( นายบุญชุบ  ล้ิมรส  ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษา 
โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 

 
 

                             ลงช่ือ  
                                                      (นายทนง  มัน่นุช) 

                                                     ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 

ที่          / 2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 

ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

                    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดบัประกอบดว้ยระบบประกนัภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและ
สถานศึกษา จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่ก  าหนดใหมี้คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน การพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อนัส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพือ่น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรับการประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียนบา้น
ไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ)   จึงแต่งตั้งบุคคลในทา้ยค าสัง่น้ีเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพือ่ท  าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ลว้เสร็จ ดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายทะนง  มัน่นุช      .ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง ประธานกรรมการ 
1.2 นายจิระศกัด์ิ  สิงห์ทอง       ขา้ราชการบ านาญ                               กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
1.3 นายบุญชุบ  ล้ิมรส         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ           กรรมการ 
1.4 นางสาวฐิตารีย ์ทวฉีนัทรัตน์   ครูโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง           กรรมการ 
1.5 นางสาวฉววีรรณ  เหลืองพวงทอง    ครูโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอ      กรรมการและเลขานุการ 
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        มีหน้าที่ ใหค้  าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางสุภาพร  ก๋งเกิด     ครู        ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวฉววีรรณ  เหลืองพวงทอง         ครู            กรรมการ 
2.3 นางสุจิตตา  ค  าคอ้ม                     ธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวฐิตารีย ์ทวฉีนัทรัตน์   รกน.ผูอ้  านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวฉววีรรณ  เหลืองพวงทอง        ครู        กรรมการ 
3.3 นางสุจิตตา  ค  าคอ้ม                     ธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 

      คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนา้ที่ดงัน้ี 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวธีิการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากบั ติดตาม และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตวัแทนในคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา  และท าหนา้ที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร

การศึกษาที่ประกอบดว้ย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จดัใหก้ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5. ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 
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4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

๔.๑. นางสาวฐิตารีย ์ทวีฉนัทรัตน์ ต าแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ   
๔.๒. นางสุภาพร  ก๋งเกิด         ต าแหน่ง ครู   กรรมการ 
๔.3. นางสาวฉววีรรณ  เหลืองพวงทอง ต าแหน่ง ครูผูช่้วย กรรมการ 
๔.4. นางสุจิตตา  ค  าคอ้ม           ต  าแหน่ง ครู   กรรมการและ เลขานุการ 

 
           มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล จดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2562 เพือ่
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งให้
คณะกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จดัส่งหน่วยงานตน้สงักดั จ านวน 1 เล่ม ภายในวนัที่ 5 เมษายน 2563 ทั้งน้ีเพือ่ให้เกิดความ
เรียบร้อย อนัจะยงัส่งผลใหเ้ป็นไปตามทิศทางและวตัถุประสงคก์ารพฒันาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

     สัง่ ณ วนัที่  15  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 

 ลงช่ือ  
                                                                   (นายทนง    มันุ่ช) 

                                              ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

                             เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 
 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ี
ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกบันโยบายการปฏิรูป
ระบบการทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและการพฒันามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง .จึงไดก้  าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั ตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั  และการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
             
                          

                                                                            ลงช่ือ  
                                                                                                   (นายทนง    มันุ่ช) 

                                                                                            ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 
 
     ลงช่ือ ................................................. 
                                                                                                                  (นายบุญชุบ  ล้ิมรส) 
                                                                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพจิารณา 
๑. มีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้
๒. มีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้
๓. มีพฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
๔. มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ประเด็นพจิารณา 
๑. มีหลกัสูตรครอบคลุม 
พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
๒. จดัครูให้เพยีงพอกบัชั้นเรียน 
๓. ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญ ดา้นการจดัประสบการณ์ 
๔. จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยัและเพยีงพอ 
๕. ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั 
ประเด็นพจิารณา 
๑. จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งเหมาะสมตามวยั 
๒. สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงผา่นการเล่นและปฏิบติัจริงอยา่งมีความสุข 
๓. จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั 
๔. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                           เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

  โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกบันโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การ
ประเมิน การประกนัคุณภาพและการพฒันามาตรฐานการศึกษา  
 
  โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทองจึงประกาศการใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
   

                                                       ลงช่ือ ..................................................  
                                                                 (นายทนง  มัน่นุช 

                                                                 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 
 

                     
 

 
         
       ลงช่ือ .............................................. 
                               (นายวินิบุญชุบ ล้ิมรส) 
                                                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
     2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิรณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดในแต่ละ
ดบัชั้น 
     3) มีมีความสามรถในการสร้างนวตักรรม เช่นโครงงานช้ินงานโครงการผลผลิตต่างๆ 
     ๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
     ๖) มีความรู้และทกัษะพื้นฐานตามเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีตามหลกัสูตรสถานศึกษาและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
     2) มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นบนความแตกต่างและหลากหลายอยา่งมีความสุข 
     ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสงัคม และแสดงออกอยา่งเหมาะสม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปไดใ้นการ
ปฏิบติัทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

๒)  
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    ๒) มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดัเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๓) ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๔) พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 
    ๕) จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพแสวงหาความรู้ได ้
    ๖) จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

    ๑) การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงเช่ือมโยง
กบัชีวติประจ าวนั 
    ๒) มีการใชส่ื้อการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือที่หลากหลาก 
    ๓) มีการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยเนน้การมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกใหผู้เ้รียนรักครู ครูรักผูเ้รียน  
ผูเ้รียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
    ๔) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและน าขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รียนเพือ่น าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 
    ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 
 
 เพือ่ใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2562
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วนัที่  2๐  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
        

 
                                                       ลงช่ือ ..................................................  
                                                                 (นายทนง  มัน่นุช) 

                                                                                
                                                        ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / 
ระดับ

คุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
ประเด็นพจิารณา 
๑. มีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้
๒. มีพฒันาการดา้นอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้
๓. มีพฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
๔. มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ประเด็นพจิารณา 
๑. มีหลกัสูตรครอบคลุม 
พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 
๒. จดัครูให้เพยีงพอกบัชั้นเรียน 
๓. ส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญ ดา้นการจดัประสบการณ์ 
๔. จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยัและเพยีงพอ 
๕. ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั 
ประเด็นพจิารณา 
๑. จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งเหมาะสมตามวยั 
๒. สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงผา่นการเล่นและปฏิบติัจริงอยา่งมีความสุข 
๓. จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั 
๔. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 
 

ร้อยละ 
๗๐ ได้

ระดบัดีขึ้น
ไป 



58 

รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

 



59 

รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  )ร้อยละ ๗๐ ไดร้ะดบัดีขึ้นไป 

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น 
     2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิรณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดในแต่ละ
ดบัชั้น 
     3) มีมีความสามรถในการสร้างนวตักรรม เช่นโครงงานช้ินงานโครงการผลผลิตต่างๆ 
     ๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
     ๖) มีความรู้และทกัษะพื้นฐานตามเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีตามหลกัสูตรสถานศึกษาและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
     2) มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นบนความแตกต่างและหลากหลายอยา่งมีความสุข 
     ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสงัคม และแสดงออกอยา่งเหมาะสม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) มีเป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา ความตอ้งการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปไดใ้นการ
ปฏิบติัทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
 

    ๒) มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชดัเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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    ๓) ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
    ๔) พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจดัใหมี้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 
    ๕) จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพแสวงหาความรู้ได ้
    ๖) จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการและการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
    ๑) การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงเช่ือมโยง
กบัชีวติประจ าวนั 
    ๒) มีการใชส่ื้อการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือที่หลากหลาก 
    ๓) มีการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยเนน้การมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวกใหผู้เ้รียนรักครู ครูรักผูเ้รียน  
ผูเ้รียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
    ๔) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและน าขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
ผูเ้รียนเพือ่น าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 
    ๕) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
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หมายเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560– ปีการศึกษา 2562 
 ๑. ระดบัการศึกษาปฐมวยั ใหป้ระเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั
เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๑๑ มาตรฐาน 
 ๒. ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหป้ระเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน 
 ๓. การตดัสินผลการประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในที่ก  าหนดของแต่ละระดบั ดงัน้ี 
 

ระดับการศึกษาปฐมวยั  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล  ระดับคุณภาพ แปลผล 
๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม    
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีมาก  ๔ ดีเยีย่ม 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช ้  ๒ พอใช ้
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง  ๑ ปรับปรุง 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 
ที ่       / ๒๕๖๓ 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  ทั้งระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้ น ตามประกาศ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางการในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบา้นคลองไผง่าม จะด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ ดงัน้ี 

๑. นายทนง  มัน่นุช ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวฐิตารีย ์ทวีฉนัทรัตน์ ต าแหน่ง ครู คศ.2  กรรมการ 
3. นางสาวฉวีวรรณ เหลืองพวงทอง  ต าแหน่ง ครูผูช่้วย  กรรมการ 
4. นางสุภาพร  ก๋งเกิด ต าแหน่ง ครู คศ.3   กรรมการและ เลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ งทุกคน ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการ

ด าเนินงาน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
        

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563                                                                                 
                                    สั่ง  ณ วนัท่ี 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ลงช่ือ) 
(นายทนง  มันุ่ช 

                                                                               ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 
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รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านใหม่โพธ์ิทอง 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนบา้นใหม่โพธ์ิทอง 


