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ค าน า 
 

                  รายงานคุณภาพประจ าปีของสถานศึกษาหรือรายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessmnet 
Report : SAR)  ของโรงเรียนบ้านเนินประดู่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑   
เป็นรายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖2 เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  นักเรียน ได้ด าเนินการร่วมบริหารจัดการด าเนินงาน ตามมาตรฐาน
การศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน   
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 และการสรุปผลการด าเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข้อมูลคุณภาพการศึกษา ต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัดการศึกษา  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งทางสถานศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพัฒนาให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  โรงเรียนบ้านเนินประดู่  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านเนินประดู่ ต าบลโตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
รหัสไปรษณีย์ 64160 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปี
ที่ 2  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 125 คนมีครูประจ าการ 10 คน ครูอัตราจ้าง 4 
คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน 
 ผลการด าเนินงานในปี 2562 มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
เด็ก ผลการประเมินตนเอง ระดับดี ได้แก่ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.65 มีการวางแผนและเขียนแผนจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้านโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเอง ในระดับดีเลิศ ได้แก่ มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านเนินประดู่ พุทธศักราช 2562 ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ จัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้และจัดท า
ทะเบียนสื่อเป็นระบบ มีการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และมาตรฐาน
ที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี  ได้แก่ ครูมีแผนจัดประสบการณ์        
จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจของเด็ก ครูจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการน าสื่อมาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย ประเมินเด็กตามสภาพ
จริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติ STEM  
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นในระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้เรียน ครูมีการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินพัฒนาการเน้นความสามารถ
เฉพาะรายบุคคล 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ มีครูที่ส าเร็จการศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้น ครูมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงาน กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม  อยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาในรายมาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง ระดับดี ได้แก่ นักเรียนทุก
คนมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร คิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด นักเรียนร้อยละ 
88.51 ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ความสามารถด้านค านวณ 
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยร้อยละ 2.66 ผลการทดสอบระดับขั้นพ้ืนฐาน (o–net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 256๒ วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 256๑ เฉลี่ยร้อยละ 1.82 นักเรียนทุกคน
สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ มีการสอนอาชีพนักเรียน ตามโครงการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเป็นคนดีตามคุณลักษระอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 8 ประการ นักเรียนทุกคน
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  ไม่มีอัตรา
ความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แกสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศและพันธกิจที่มีความชัดเจน 
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สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระบบการนิเทศภายใน โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ครูและบุคลากรได้รับการอบรม พัฒนา /สอดคล้องกับหน้าที่
ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และน าความรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับนักเรียน และมี
ระบบอินเตอร์เน็ทที่เข้าถึงง่ายต่อการใช้งานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
พอเพียง และจัดเวทีวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  มีต้นแบบการจัดการเรียนการสอน 
DLIT บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ได้แก่ พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  พัฒนา
กระบวนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
ในโรงเรียน ต่อยอดโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ของผู้เรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้
กระบวนการ 4 P Marketing Mix (Product Price Place Promotion) 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ จัดแหล่งเรียนรู้ สร้าง
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน รู้จักประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ จัดระบบแนะแนวนักเรียน 
และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  ต าบล  โตนด อ าเภอ คีรีมาศ  จังหวัด สุโขทัย  
รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๖๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๒๗๑๒๒   
E – mail :  Nernpradoo_๒๐๑๑@hotmail.com เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ เนื้อท่ีจ านวน  ๙ ไร่ ๓ งาน ๔๒  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองกระแสน  บ้านคุย
พยอม  บ้านเนินประดู่ และบ้านหนองเรือ 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านเนินประดู่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๘  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลโตนด  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลโตนด ๕  
(บ้านหนองเรือ)  สร้างโดยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและมีผู้บริจาคที่ดินให้จ านวน  ๙ ไร่  ๓ งาน  
๔๒ ตารางวา มีอาคารเรียนที่สร้างโดยประชาชน แบบ ๐๐๑  จ านวน ๑ หลัง  ๔  ห้องเรยีน   (ปัจจุบันทาง
ราชการอนุญาตให้รื้อถอน พร้อมทั้งจัดสรรอาคารเรียนแบบ ๐๐๓ จ านวน ๔ ห้องเรียนมาทดแทน) 
 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสรรให้มาโดยตลอด  ปัจจุบันมีครูทั้งสิ้น ๙ คน  
เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพ้ืนที่บริการ ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านหนอง 
กระแสน  บ้านคุยพยอม  บ้านเนินประดู่และบ้านหนองเรือ  

แผนที่โรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสุรชาติ  บุญก าเนิด  โทรศัพท์ ๐๘๒-7727060  
e-mail : theone_22271819@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  6 มีนาคม พ.ศ.๒๕6๓ จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา -  ปี  1 เดือน 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖2) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 125 คน 
     จ านวนนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการที่มาเข้าเรียนจ านวน 2 คน  
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 125 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน 
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ ๑ ๗ ๔ ๑๑ ๑๑ 
อ.๒ ๑ ๔ ๗ ๑๑ ๑๑ 
รวม ๒ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๑๑ 
ป.๑ ๑ ๑๑ ๙ ๒๐ ๒๐ 
ป.๒ ๑ ๘ ๖ ๑๔ ๑๔ 
ป.๓ ๑ ๑๕ ๗ ๒๒ ๒๒ 
ป.๔ ๑ ๑๐ ๙ ๑๙ ๑๙ 
ป.๕ ๑ ๔ ๔ ๘ ๘ 
ป.๖ ๑ ๘ ๑๒ ๒๐ ๒๐ 
รวม ๖ ๕๖ ๔๗ ๑๐๓ ๑๗.๑๗ 

รวมทั้งหมด ๘ ๖๗ ๕๘ ๑๒๕ ๑๕.๖๓ 
 ๓) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  1๒๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ 
 ๔) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  1๒๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ 
 ๕) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 1  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.๘ 
 ๖) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๐ 
 ๗) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน   คิดเป็นร้อยละ - 
 ๘) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐ 
 ๙) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.08 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒ จ านวน   ๑๑ คน     คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ป.๖ จ านวน   20 คน     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน =   ๑ : 12.5 
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 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๑๒๕  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๑๑9  คน  คิดเป็นร้อยละ 9๕.๒๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑๑5  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษา 1๒๕ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๑๐๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
๑๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 1๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ
ปี 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
๑ นายสุรชาติ   บุญก าเนิด 44 20 ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม. การบริหาร 

การศึกษา 
ผู้อ านวยการ 24 

๒ นายอาวุธ   สุทธิมาศ 60 33 ครูช านาญ
การพิเศษ 

คบ. สังคมศึกษา ป.4-๖ 18 

๓ นายรัตน์   กลั่นเรือง 60 ๓9 ครูช านาญ
การพิเศษ 

คบ. ภาษาไทย ป.๑-3 
 

12 

๔ นางอัญชลี   บุญมาก ๕7 ๓4 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

ป.๒ 
 

18 

๕ นายสมัคร   พยอม 4๕ 22 ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ป.4-๖ 12 

๖ นางวัลภา  ด้วงบาง 44 ๑5 ครูช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ. สถิติประยุกต ์ ป.3 24 

๗ นางสาวขนิษฐา   ซังยืนยง 26 2 ครูผู้ช่วย 
 

คบ. ภาษาไทย ป.๔-๖ 32 

๘ นางสาวสุวิมล    จุ้ยพ่วง ๒5 1 ครูผู้ช่วย 
 

คบ. ประถมศึกษา ป.1 32 

๙ นางสาววาสนา    หนูขจัด ๓9 1 ครูผู้ช่วย คบ. 
 

ปฐมวัย อนุบาล ๓ 32 

๑๐ นางสาวอรดาริน  มีขวัญรัก ๒5 ๑ ครูผู้ช่วย คบ. 
 

ภาษาอังกฤษ ป.3-๖ 36 

 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    ๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๑๑ 
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 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวนฤมล   แจ่มทุ่ง 24 1 ศศ.บ. สังคมศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ครูธุรการ 
 

งบ สพฐ. 

๒ นายสาวทิวา   เฟื่องอิ่ม 34 ๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ พนักงาน
ราชการ 

งบ บริจาค 

๓ นางสาววิลาวณัย์  แดงทุ่ง ๓๒ ๙ บธ.บ. การจัดการทั่วไป อนุบาล 2 
 

งบอุดหนุนรายหัว 

4 นางสาวธัญชนิท  ขาวทุ่ง ๒๔ ๑ วท.บ. สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ์ งบ บริจาค 

๕ นายวัชรพงศ์  สอนลบ 2๖ ๓ วท.บ. จุลชีววิทยา ป.๑-๓ 
(วิทยาศาสตร์) 

งบอุดหนุนรายหัว 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน ๒ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๔  หลัง ส้วม ๒ หลัง สนามเด็กเล่น ๑  
สนาม   สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล ๒ สนาม  สนามฟุตซอล 1 สนาม 

๖. ข้อมูลงบประมาณ  
ที ่ รายการ จ านวน/บาท หมายเหตุ 
1 เงินงบประมาณ 464,238  
2 เงินนอกงบประมาณ -  
3 เงินอ่ืนๆ(อาหารกลางวัน  ท้องถิ่น) 499,000  
4 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 5,170,881  

รวม 6,134,119  
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  84.30  ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ   15.๙0   ของรายรับ 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ๗.๑  สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท  มีประชากรประมาณ ๒,๓๐๐  คน   
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก่  หมู่บ้าน และทุ่งนา  อาชีพหลัก  คือ  ท านาท าไร่  และเลี้ยงสัตว์  
เนื่องจากมีพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตร  และเลี้ยงสัตว์  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีท้องถิ่นเป็น
ที่รู้จักทั่วไป คือ  งานก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก 
  ๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ ๙๕  
นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๘  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ครัวเรือนต่อปี  ๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน ๔  คน 
  ๗.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโรงเรียนบ้านเนินประดู่  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนทั้งใน
ด้านการเรียนของนักเรียนและสนับสนุนการมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบของนักเรียน เช่น การท าเวรกลุ่มสี จะ
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มีคนในชุมชนมาช่วย ท าความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียน มีผู้ปกครองมาช่วยลูกหลานท าแปลงผัก มาช่วยรด
น้ าตอนเย็นเมื่อมีเวลาว่าง นอกจากนั้นยังเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายกับหน่วยงานอื่นอย่างเต็มก าลัง เช่น ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดงานวันเด็ก ไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันส าคัญทางศาสนาที่วัด จนได้รับการยกย่องให้เป็น
โรงเรียนดีประจ าต าบล  ท าให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้ำงหลักสูตรเวลำเรียนโรงเรียนบ้ำนเนินประดู ่
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษำ 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รำยวิชำเพิ่มเติม  
    หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

๓๐ 
๔๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด  ๑,๐๔๐ ชั่วโมง/ปี 
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 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งป ีเท่ากับ ๑,๐๔๐ ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๔๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็น
พิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
โดยจัด การเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติร่วมกันให้จัดท าโครงการ
สอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จ านวนชั่วโมง ๘๐ ชั่วโมง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา         ปี
ที่ ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของ
นักเรียน ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเนินประดู่พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายวิชาและจ านวนชั่วโมงดังนี้    

โครงกำรสอนเสริมประสบกำรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภำพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑-๓    จ ำนวน    ๒   ชั่วโมง  / สัปดำห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๑ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
โครงกำรสอนเสริมประสบกำรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภำพนักเรียน 
ชั้น   ป.๔-๖   จ ำนวน    ๓   ชั่วโมง  / สัปดำห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
โครงสร้ำงหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๘๑  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๖๒๕  เล่ม การสืบค้นหนังสือและการ
ยืม-คืน ใช้ระบบ บันทึกลงในสมุด 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  45  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๓
ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน   ๑  ห้อง 
   ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน    ๑  ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑๕  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๖ เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๘ เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 55  คน ตอ่วันคิด
เป็นร้อยละ 45.08  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑  เครื่อง 
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 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์   
๓. สนามกีฬา 

๑20 
80  

200 
 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 

๑. วัดลาย ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
2. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   
3. วัดป่าบนเนิน จังหวัดสุโขทัย 
4. โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 

3 
1 
๑ 
1 

 

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๖.๑ นางมาลิ  กลิ่นแสง ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน 3 ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ นางสมร  สอนธรรม ใหค้วามรู้เรื่อง การเพาะเชื้อเห็ดฟาง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่ง
นี้ จ านวน 8 ครั้ง/ปี 
   ๖.๓ นางราตรี  อ่ าทอง  ให้ความรู้เรื่อง  การท าน้ ายาล้างจาน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน 5 ครั้ง/ปี 
   ๖.4 นางบุญยานุช  กล่ ามอญ  ให้ความรู้เรื่อง  การท าสบู่ก้อน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ านวน 4 ครั้ง/ปี 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านเนินประดู่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

ครู 
๑. นางวัลภา   ด้วงบาง 
 
 
 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตณ์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ป.4-ป.6และ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

2. นางวัลภา   ด้วงบาง 
 
 
 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ป.4-ป.6และ ม.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

3. นางวัลภา   ด้วงบาง 
4. นางสาววิลาวัณย์   แดงทุ่ง 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันจักรสานไม้ไผ่ ระดับชั้น 
ป.4-ป.6 (ระดับเขตพ้ืนที่) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

4. นางสาวทิวา   เฟ่ืองอ่ิม 
5. นางสาวสุวิมล   จุ้ยพ่วง 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

6. นางสาวทิวา   เฟ่ืองอ่ิม 
7. นางสาวสุวิมล   จุ้ยพ่วง 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม 
ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 



 รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8. นางอัญชลี    บุญมาก 
9. นายอาวุธ    สุทธิมาศ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ป.1-ป.3 (ระดับเขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

10. นายวัชรพงศ์    สอนลบ 
11. นางสาวอรดาริน    มีขวัญรัก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองกิจกรรม   
การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ป.4-ป.6(ระดับเขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

12. นางสาวจันทร์พิมา    นาคปัด 
13. นางสาววิลาวัณย์    แดงทุ่ง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  กิจกรรม 
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ป.1-ป.3 (ระดับ
เขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

14. นายวัชรพงศ์    สอนลบ 
15. นางสาววาสนา    หนูขจัด 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติด ระดับชั้น   ป.4-ป.๖   
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

16.นางสาวธัญชนิท    ขาวทุ่ง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 
(ระดับเขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

17. นางสาวอรดาริน    มีขวัญรัก ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

๑8.  นางสาวทิวา   เฟื่องอ่ิม 
19.  นางสาวสุวิมล   จุ้ยพ่วง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น 
ป.๔-ป.๖ (ระดับชาติ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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นักเรียน 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1. เด็กชายวรปรัชญ์    ด้วงบาง 
2. เด็กชายธนพงศ์    รักป้อม 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน
แบบเดินตาม ป.1-ป.3(ระดับเขต
พ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

3. เด็กหญิงณรัญญา    นาคค าเมฆ 
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร    หมวกโตนด 
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    บุญเรือง 
6. เด็กชายราเชนทร์    อยู่กลัด 
7. เด็กชายมังกร    สุขก้อม 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน  กิจกรรม การประกวด
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3(ระดับ
เขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

8. เด็กหญิงณัฐติการณ์    คงนา 
9. เด็กหญิงฐิติพร    เอ่ียมต่อ 
10. เด็กหญิงขวัญจิรา    มาประโคน 
11. เด็กหญิงศศิภรณ์    ค าแดง 
12. เด็กหญิงประภัสสรา    โตมาก 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การประกวด
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 (ระดับ
เขตพ้ืนที่) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

13. เด็กหญิงกันต์กมล    ฉัตรเงิน 
14. เด็กหญิงภูษณิศา    คงนา 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

15. เด็กหญิงพิมพ์พิรุฬห์    พลอ านวย 
16. เด็กหญิงโชติมณี    คงหมื่นรักษ์ 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับชั้น ป.4-ป.๖ (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

17.  เด็กชายธนากร   วนาลยัพิศาล นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับ
ชั้นป.๑-ป.๖ (ระดับเขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

18. เด็กหญิงธัญรดา    ราชภูมิ นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ป.4-ป.6(ระดับ
เขตพ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
 

19. เด็กหญิงอินทิรา    อ่ าโพธิ์ 
20. เด็กหญิงรุจิษยา    การงาน 
21. เด็กหญิงสุชัญญา    คล้ายเชย 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม่
ไผ่ ระดับชั้น  ป.๔-ป.๖ (ระดับเขต
พ้ืนที่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
22. เด็กชายวิศิษฏ์    โตนา 
23. เด็กชายพนิชพล    ต้อนแก้ว 
24. เด็กชายปิยะ    กลิ่นเจาะ 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖(ระดับชาติ) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 
คุณธรรม และเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
ชุมชนและองค์กร
ภายนอกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  โดยเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ
และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบ 
๒. นักเรียนและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๘๐  มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
กิจกรรมตามโครงการ      

๑.จัดการประชุมครู  
และคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือจัด
วางแผนการจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๒.จัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและ
แผนการปฏิบัติงาน 
๓.ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
๔.รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการและจัดท า
รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา(SAR) เมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 

๑.ผู้บริหาร ครู  
บุคลากร  ชุมชน   
และองค์กรภายนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐  ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา   
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการและมี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบ 
๒. นักเรียนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐  มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  กิจกรรม
ตามโครงการ 
๓. โรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี
ของนักเรียน 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
น้ าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
๓.นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถป้องกันตนเอง  

๑.ประชุมคณะครู
เพ่ือชี้แจงโครงการ
กิจกรรม และ
มอบหมายภาระงาน 
๒.ด าเนินงานตาม
โครงการ  
๓.การตรวจสุขภาพ
นักเรียน ชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง 
 

 ๑.นักเรียนร้อยละ 
๙๓.๔๕ มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒.นักเรียนร้อยละ 
๙๘.๖๐ มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ 
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๑1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
  ๑1.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวยั 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย     

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก 
              เป็นส าคัญ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา   
              สถานศึกษา 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์     
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน  
              พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
               เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

    

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   - ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่ไม่ใช่ 
   - มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระบดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่ไม่ใช่ 
    - ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ไม่ใช่ 

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

๑1.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด  

    

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  

    

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   - ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่ไม่ใช่ 
   - มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระบดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่ไม่ใช่ 
    - ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ไม่ใช่ 
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    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
หมายเหตุ รับรองมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ ๕ ครั้งที่ ๒ 
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๑2. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
      จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด 
  ๑.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   
  ๒. การเก็บหลักฐานหลักฐานโครงงาน  ผลงานและชิ้นงานต่างๆ ของผู้เรียนอย่างมีระบบ 
  ๓. การแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน โดยจัดท าวิจยัในชั้นเรียนให้หลากหลายและมากกว่านี้ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
  ๑.  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
               จุดเด่น 
   ๑) เด็กส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโต มีสมรรถภาพทางร่างกายสมวัย มีสุขนิสัยที่ดี แปรงฟัน
หลังจากรับประทานอาหารและล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ าทุกครั้ง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีมนุษยสัมพันธ์กับคนคุ้นเคยและบุคคลอ่ืน มีทักษะพ้ืนฐานด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ
สติปัญญาสมวัย มีสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียนเป็นโครงการพิเศษ เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาและชุมชนอย่างได้ผล 
   ๒) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคลากรและบริหาร
ทั่วไป เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป ผู้ปกครองและชุมชนต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ
หลากหลาย มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษายังด ารงต าแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงมีส่วนผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ๔ ด้าน สถานศึกษาจัดหาครูผู้สอนปฐมวัยที่มี
ความรู้ ความช านาญด้านปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตลอดปี สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมสวยงาม เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีอาคารที่ม่ันคง แข็งแรง เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็ก 
   ๓) ครูส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด้านร่างกายโดยการจัดอาหารกลางวันและให้ความรู้ใน
การรับประทานให้ครบหมู่ และดื่มนมทุกวัน เด็กได้รับวัคซีน ตรวจสุขภาพจากครูและโรงพยาบาลคีรีมาศ ครู
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา ครูสร้างความสัมพันธ์ทีมั่นคงกับเด็ก ใจ
เย็น พูดจาไพเราะกับเด็กทุกคน ส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ครูส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่อบอุ่น มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ บันทึกและประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนาเด็ก 
   ๔) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑ มาตรฐานตามต้นสังกัดมี
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดท าแผนประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัด
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการ
ประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ทุกปี 
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               จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑) เด็กบางส่วนขาดแรงจูงใจหรือกระตุ้นความสนใจให้รักการอ่าน ขาดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาของผู้อ่ืน ขาดการลองผิดลองถูก พูดคุย ไต่ถาม หรือสังเกต ส ารวจเพื่อแก้ปัญหาได้
ตามวัย และเด็กบางส่วนขาดการทดลองวิธีการใหม่ๆในการท าสิ่งต่างๆขาดการทดลองใช้สิ่งของหรือเล่นด้วย
วิธีการแตกต่างหลากหลาย สถานศึกษายังขาดระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ให้แพร่หลายในสังคม 
ผลงานและกิจกรรมทางสังคมภายนอกไม่ต่อเนื่อง    
   ๒) สถานศึกษามีการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่เหมาะสม และการจัดที่ทิ้งขยะในห้องเรียน ไม่มี          
ฝาปิดที่มิดชิด ขาดการจัดที่พักส าหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน และขาดการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาและป้องกัน
ความปลอดภัย ที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน อย่างต่อเนื่อง 
               ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ๑.๑ เด็กควรได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเลือกเล่นตามมุม
อย่างเสรีทุกวัน เช่น การเล่นในมุมบล๊อก ตัวต่อ การเล่นในมุมบ้าน มุมบทบาทสมมุติ มุมน้ า มุมทราย มุมหนังสือ 
เป็นต้น โดยครูควรจัดมุมประสบการณ์ที่ชัดเจน ให้มีสื่อและของเล่นมากชิ้น ใหม่ และสะอาดอยู่เสมอ เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กทดลองวิธีการใหม่ๆใช้สิ่งของหรือ
เล่นด้วยวิธีการแตกต่างหลากหลาย และเพ่ือจัดประสบการณ์ให้เด็กสามารถขอความช่วยเหลือ หรือเลียนแบบ
วิธีการแก้ปัญหาของผู้อ่ืน เด็กได้ลองผิดลองถูก พูดคุย ไต่ถาม หรือสังเกต ส ารวจเพื่อแก้ปัญหาได้ตามวัย
ระยะเวลา ๑ ปี 
     ๑.๒ เด็กควรได้รับแรงจูงใจหรือการกระตุ้นความสนใจให้รักการอ่าน โดยครูควรจัดมุมหนังสือ
ที่หลากหลายใหม่และสลับสับเปลี่ยนอยู่เสมอ ควรแนะน าหนังสือให้เด็กรู้จัก เช่น หนังสือภาพ นิทานคุณธรรม 
นิทานอีสป ครูใช้หนังสือนิทานจากมุมหนังสือ มาเล่าให้เด็กฟังเพ่ือเสริมสร้างให้เด็กสนใจขออ่าน ขอดูและหยิบใช้
หนังสือที่มุมหนังสือในห้องเรียน ครูควรพาเด็กเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อแนะน าหนังสือและ  ที่จัดเก็บหนังสือ
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือภาพ หนังสือบันเทิง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น ระยะเวลา ๑ ปี 
     ๑.๓ สถานศึกษาควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ให้แพร่หลายในสังคม ผลงานและ
กิจกรรมต่างๆของเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา ๑ ปี 
   ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
      ๒.๑ สถานศึกษาควรจัดพ้ืนที่ก าจัดพ้ืนที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ควรมีการก าจัดขยะทุกวัน
และภายในห้องเรียนควรจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดให้มิดชิด ระยะเวลา ๑ ปี 
     ๒.๒ สถานศึกษาควรจัดที่พักส าหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ส าหรับปฐมพยาบาลที่
เหมาะสม เพียงพอ ระยะเวลา ๑ ปี 
     ๒.๓ สถานศึกษาควรมีกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัย เช่น ระบบ
ป้องกันภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน (แผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย ฝึกการกู้ชีพ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นต้น) 
ระยะเวลา ๑ ปี 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    - 
  ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    - 
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  นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   นวัตกรรมแก้วมังกร ใช้แก้วมังกรพันธุ์สีแดงแทนยาเม็ดย้อมฟัน โดยใช้เนื้อแก้วมังกรพันธุ์สีแดง
เคี้ยวแทนยาย้อมฟัน หากฟันไม่สะอาดจะมีสีแดงติดยู่ โดยเนื้อแก้วมังกรสามารถรับประทานอาหารได้   ไม่ส่งผล
ข้างเคียงต่อสุขภาพของเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 ๒.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               จุดเด่น 
   ๑) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักตนเองให้มีความ
ปลอดภัย ปราศจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา ชอบเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
นันทนาการ ไม่มีปัญหาด้านความประพฤติ และด้านการปกครอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถด้านการคิด และ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและรู้จักแบ่งปันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ก าหนด สถานศึกษา
มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นและจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาและในชุมชนอย่างได้ผลเป็นโครงการพิเศษ 
   ๒) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคลากรและบริหาร
ทั่วไป วางแผน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานน าผลไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกันก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาช่วยติดต่อประสานงานและชี้แนะ
แนวทางเพ่ือประโยชน์ของการศึกษา จัดภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้ังไม้ดอก     ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น จัดท า
ถนนคอนกรีตและเครื่องเล่นสนามที่มีความทันสมัย ได้รับการดูแลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ มีโรงอาหาร มีอาคารเรียนที่
มั่นคงแข็งแรง จัดบรรยากาศให้น่าเรียน มีต้นไม้ร่มรื่นมีสวนหย่อมที่สวยงาม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้องน้ า ห้อง
ส้วม เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 
   ๓) สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดส่ง
บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม สัมมนา พัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น โดย
สับเปลี่ยนบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง สถานศึกษามีการนิเทศภายในโดยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่ได
รับมอบหมาย ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดจุดประสงค์ จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการ
เรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองที่หลาหลายมีการ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลงานวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๔) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑ มาตรฐาน มีการจัดท าแผน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มี
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ทุกปี 
               จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑) ผู้เรียนใช้ห้องสมุดและได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองน้อย
และไม่เต็มศักยภาพ มีผลงานด้านการคิดวิเคราะห์น้อย ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และไม่ต่อเนื่อง
หลากหลายและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีระดับคุณภาพพอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา  
ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง กลุ่มสาระภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ



 รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   ๒) สถานศกึษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเรียนละ ๒ ครั้งแต่ขาด
การรายงานผลการประชุมเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ภายใน ๑๕ วัน 
   ๓) ครูบางส่วนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดการจัดให้มุม
ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ครูบางส่วนยังขาดการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวิธีการการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของ
ผู้เรียน 
               ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ๑.๑ สถานศึกษาควรใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสูงสุด โดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายสลับสับเปลี่ยน เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นเห็นความส าคัญและเข้าใช้ห้องสมุด 
เช่น กิจกรรมการเล่านิทาน กิจการการเชิดหุ่น กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมการ์ตูนหรรษา เป็นต้น 
โดยใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองให้เต็มศักยภาพ
เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมของยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน กิจกรรมจัดส่ง
หนังสือยืมถึงห้องเรียน จัดเวลาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าห้องสมุดมากขึ้น ทั้งช่วงเช้า ช่วงพักกลางวันและหลังเลิก
เรียน เป็นต้น ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์สรุปข้อมูล การคิดต่อยอดและฝึกการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในกิจกรรมที่หลากหลายและอย่างต่อเนื่อง เช่น           การเล่าเรื่องจากภาพ การวาดภาพ
จากเรื่องเล่า การเขียนเรื่องจากภาพ การแต่งกลอนจากภาพ การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ การท าโครงงาน 
การเขียนรายงาน การเขียนเรื่องสั้น การท าหนังสือเล่มเล็ก การเล่าเรื่องความน่าจะเป็น เป็นต้น ซึ่งควรท าให้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นเรียนให้มากยิ่งขึ้น ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยครูควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดผู้เรียนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองให้เต็มศักยภาพ สอนซ่อมเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ข้อแนะน าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะที่ผู้เรียนท ากิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย ใช้สื่อทั้งสื่อเทคโนโลยีและสื่อธรรมชาติประกอบการสอนให้มากข้ึน ส่งเสริมผู้เรียนในการท างานกลุ่ม 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีการปฏิบัติกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียนครอบคลุม
ความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ใช้เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลให้
หลากหลาย จัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดชัดเจน 
และครอบคลุมครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระยะเวลา ๒ ปี 
     ๑.๒ สถานศึกษาควรวางแผนระบบประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยบูรณาการกิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระยะเวลา ๑ ป ี
     ๑.๓ สถานศึกษาควรจัดระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้
แพร่หลายโดยการปรับปรุงผลงานของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น และน ากิจกรรมของผู้เรียนสู่สังคมภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง ระยะเวลา ๑ ปี 
 



 รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 
   ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
      สถานศึกษาควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ๒ 
ครั้ง และรายงานผลการประชุมเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ภายใน ๑๕ วัน 
ระยะเวลา ๑ ปี 
  ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑ ครูควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีแสงสว่าง
พอ ควรให้มีมุมความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยการร่วมมือระหว่างครูและผู้เรียน ให้มีความทันสมัย ทัน
เหตุการณ์อยู่เสมอ ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ครูควรช่วยเหลือผู้เรียนให้ข้อแนะน าเพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดในขณะผู้เรียนท ากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลา ๑ ปี 
     ๓.๒ ครูควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
วางแผนจัดท าจัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ น าสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สื่ออย่างต่อเนื่อง ระยะเวลา ๑ ปี 
  ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    - 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice)ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
   นวัตกรรมแก้วมังกร ใช้แก้วมังกรพันธุ์สีแดงแทนยาเม็ดย้อมฟัน โดยใช้เนื้อแก้วมังกรพันธุ์สีแดง
เคี้ยวแทนยาย้อมฟัน หากฟันไม่สะอาดจะมีสีแดงติดยู่ โดยเนื้อแก้วมังกรสามารถรับประทานอาหารได้ ไม่ส่งผล
ข้างเคียงต่อสุขภาพของเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
๑3.   สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       สภาพปัญหา 
              ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมของครูผู้สอน เน้นต ารา แบบเรียน ยึดเนื้อหาและการท่องจ า  
เป็นหลัก 
             ๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมผู้ปกครอง พ่อ-แม่ หย่าร้าง แยกกันอยู่ ยากจนต้องไปท างาน
ต่างจังหวัด นักเรียนถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ ย่า ตา ยายซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนและอบายมุขต่างๆ เช่น 
ยาเสพติด การพนัน ติดเกม เป็นต้น 
             ๓. สภาพภัยธรรมชาติจากอทุกภัยในสถานศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีการศึกษาท าให้เกิดความเสียหายต่อ 
สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ครูและนักเรียนต้องช่วยกันขนย้าย รวมทั้งการปิดการเรียนการสอนและชดเชย
หลังน้ าท่วม 
              ๔. ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชา ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เช่น สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น 

     จุดเด่น 
๑. การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงทิวทัศน์ภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา ท าให้สถานศึกษามีสภาพ

บรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
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 ๒.ความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนและร่วมพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ เรื่อง ทักษะชีวิตน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ด าเนินชีวิตประจ าวัน พ่ึงพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 
  ๔. กิจกรรมกีฬานักเรียน ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายและให้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
รวมทั้งได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

     จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งครูไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ให้มีทักษะการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. ครูควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  บันทึกหลังสอนอย่างต่อเนื่องและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา  
 ๓. เน้นการบูรณาการการเรียนการสอน และเน้นการจัดท าโครงงาน แฟ้มสะสมงาน และการเก็บรวบรวม
ผลงานนักเรียนอย่างมีระบบ 
 ๔. ส่งเสริมการท าวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมนิตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
                  การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ 
ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม   
ระดับ ๔  ดีเลิศ    
ระดับ ๓  ดี      
ระดับ ๒ ปานกลาง      
ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   ระดับคุณภาพ  ดี 
๑. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลคีรีมาศ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ร่างกายของเด็ก เช่น ตรวจเล็บมือ เล็บเท้า เสื้อผ้า ผม ปาก ลิ้น ฟัน จมูก หู เป็นต้น มีกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้า
เรียนทุกวัน กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงและจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การใช้กรรไกรตัดกระดาษ การวาดภาพและการระบายสี กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การรับ
ลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืน การวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว การกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง การเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงโดยไม่มีการกางแขน มีการจัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีแก่เด็กโดยการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม กิจกรรมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน การนอนหลับ
พักผ่อน การจัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุด
ที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้
แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขั น
กีฬาในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและกีฬาอ าเภอ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความม่ันใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส ได้แก่ กิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม กิจกรรมการแนะน าตนเองหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมเล่านิทานตามรูปภาพในหนังสือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวในงานวันส าคัญต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจและ
การกล้าแสดงออกของเด็ก กิจกรรรมสร้างสรรค์ ให้เด็กได้ท างานศิลปะ การวาดภาพระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการ
และมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน 
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง จึงส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่เหมาะสมกับวัย  มีการจัดกิจกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยใน
ตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดเวรประจ าวันให้เด็กได้รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน 
ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ เช่น วันแม่ วันไหว้ครู กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงาน
เพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดมุม
หนังสือ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเอง
อ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง 
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ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้
เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
 ๒.  ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินงาน เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 - เด็กร้อยละ 81 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 - เด็กร้อยละ 95 มีสุขภาพอนามัยและมีสุขนิสัยที่ดี  
 - เด็กร้อยละ 100 เล่น ท ากิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น  
 - เด็กร้อยละ 95 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  
 - เด็กร้อยละ 90 สามารถแสดงออกทางอารมณ์ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้  
 - เด็กร้อยละ 95 กล้าพูด กล้าแสดงออกได้เหมาะสม  
 - เด็กร้อยละ 100 สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้ 
 - เด็กร้อยละ 100 มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งบัน   
 - เด็กร้อยละ 90 สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง  
 - เด็กร้อยละ 100 สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  
 - เด็กร้อยละ 100 มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง  
 - เด็กร้อยละ 90 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
 - เด็กร้อยละ 90 ดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และท้ิงขยะได้ถูกที่ได้ด้วยตนเอง 
 - เด็กร้อยละ 90 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
 - เด็กร้อยละ 90 สามารถเล่นหรือท างานร่วมกับเพื่อนได้ 
 - เด็กร้อยละ 100 สามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสม 
 - เด็กร้อยละ 100 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 
 - เด็กร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าผู้ตามได้เหมาะสม 
 - เด็กร้อยละ 90 สามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ เล่าเป็นเรื่องราวได้ 
 - เด็กร้อยละ 80 สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 
 - เด็กร้อยละ 80 พูดอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการกระท าได้ 
 - เด็กร้อยละ 75 สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได ้
 - เด็กร้อยละ 75 สามารถค้นหาค าตอบชองข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
           โรงเรียนบ้านเนินประดู่ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  การจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเนินประดู่ ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ     

โรงเรียนบ้านเนินประดู่ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวก
ต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดย
จัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
วัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมี
ครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพ
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ใน
การสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  
 - โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
 - โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยครูครบชั้นเรียน  
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 - โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพทั้งปีเฉลีย่  ๒๕  ชั่วโมง 
 - โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
 - โรงเรียนมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
 - โรงเรียนมีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ  ดี 

๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และ
สติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ใน
รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบ
ยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียน
มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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 ๒. ผลการพัฒนา  
  ผลจากการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 - เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย 
 - เด็กได้เรียนรู้จากการเล่น และการปฏิบัติกิจกรรม 
 - มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 - การจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 - สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 - มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 - มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปพัฒนาการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก  
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ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ค ำอธิบำยของมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ   
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีของต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง        
และหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี ๕ ระดับ 
ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  ระดับ ๔  ดีเลิศ  ระดับ ๓  ดี     ระดับ ๒ ปานกลาง    
ระดับ  ๑ ก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน    ระดับคุณภาพ   ดี 
 
 ประเด็นพิจำรณำที่ ๑  มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2562 และด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถใน
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังทีป่รากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน
และการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  แผนการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 ๒.  ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินงาน มีผลการด าเนินงานดังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ  

 นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น อยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวน ๗๗ 
คน จากทั้งหมด 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.76 อยู่ในระดับดี 

 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและการคิดค านวณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวน   69 คน จากทั้งหมด 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.99 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี  

 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ปีการศึกษา 2562 ความสามารถด้าน
ค านวณ สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยรวมร้อยละ  17.51 เฉลี่ยการอ่านร้อยละ  9.85  เฉลี่ยการ
อ่านรู้เรื่องร้อยละ  14.94   ผลการทดสอบระดับขั้นพ้ืนฐาน (o–net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
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การศึกษา 2560 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562  สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 
เฉลี่ยร้อยละ 2.47  

 การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะฝีมืองานอาชีพ
ต่างๆส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่ 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 และด าเนินงานตามโครงการศีลธรรมน าสุข  และโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ของนักเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  มี
การพานักเรียนร่วมกิจกรรมวัส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์จะมีกิจกรรมสวดมนต์  นั่งสมาธิ  ฟัง
ธรรมจากพระสงฆ์โดยตรง  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
 ๒.  ผลการพัฒนา  

 จากการด าเนินงาน มีผลการด าเนินงานดังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนคือ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 

 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ทุกคนคิดเนร้อยละ 95.15 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม   

 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอยู่ในระดับดี  นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับดี  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  อยู่ในระดับดีเลิศ   

 นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร    ระดับคุณภาพ   ดี 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีการวิเคราะห์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  
หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนโดยครูครบชั้น
เรียนและตรงสาขา ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ และมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง มี
การท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  การท าการวิจัยในชั้นเรียน  การจัดการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ครูมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูมีแผนการสอน  และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนมีเครื่องมือตลอดจนวิธีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลาย  ตามสภาพจริงมีการพัฒนาวิธีการสอน กิจกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน  ครูมีการท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างเป็นระบบ  มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ทุกชั้นมีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคี
ใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน พัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน จัดประชุม
ปรึกษาหารือเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการจัดการบริหารสถานศึกษาอยู่เสมอ 
  สถานศึกษามีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
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การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึ กษาเพ่ือ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงาน
ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยมีโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 

2. ผลการด าเนินงาน 
  กระบวนการบริหารและการจัดการ ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที ่๒ ในระดับดี 
 โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีการวิเคราะห์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  
หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนโดยครูครบ         
ชั้นเรียนและตรงสาขา ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ และมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
มีการท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  การท าการวิจัยในชั้นเรียน  การจัดการสอนซ่อมเสริมนักเรียน  ครูมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูมีแผนการสอน  และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูผู้สอนมีเครื่องมือตลอดจนวิธีการวัดผล ประเมินผลที่
หลากหลาย  ตามสภาพจริงมีการพัฒนาวิธีการสอน กิจกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน  ครูมีการท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างเป็นระบบ  มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ทุกชั้นมีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส่งผลให้ระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ ๒ 
อยู่ในระดับดี 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    ระดับคุณภาพ   ดี 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดโครงการและกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะโครงการ
ห้องสมุด ๓ ดี โครงการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ครูเวรประจ าวันดูแล
นักเรียน มีการมอบรางวัลเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้นักเรียนสนใจ เอาใจใส่ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ระดับคุณภาพดี  การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีเลิศ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน และฝึกทักษะในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียนส่งผลให้ระดับคุณภาพในมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดี 



 รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
ผลกำรประเมิน ๓ มำตรฐำน โดยภำพรวม 

ที ่ มำตรฐำน  
ระดับคุณภำพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ คุณภาพของผู้เรียน      
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

รวม  4 6   
เฉลี่ย ๓.33 

ระดับคุณภาพ ดี 

 
      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 3  ดี 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จ จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ เพราะ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน   ได้คะแนน
เฉลี่ย ๓ ขึ้นไป  ภาษาไทย 69  คน  และคณิตศาสตร์  69 คน จากนักเรียนทั้งหมด 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.99  อยู่ในระดับปานกลาง  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ได้
คะแนน ๓.๒๕ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้คะแนน ๓ 
อยู่ในระดับดี และมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ได้คะแนน ๓  อยู่ในระดับดี  
 ทั้งนีก้ารด าเนินงานของโรงเรียนบ้านเนินประดู่ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ซึ่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒   โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการในวิชาและระหว่างวิชา  ให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้จัดให้ เช่น 
ห้องสมุด สวนหย่อม สนามเด็กเล่น แหล่งการเกษตร  การไปศึกษานอกสถานที่ ในชุมชนและนอกชุมชน เช่น 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์  การศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น  
ส่วนในห้องเรียนได้จัดบรรยากาศเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีความสุข จนได้รับความศรัทธาจากชุมชน  ในด้านกีฬาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาให้นักเรียน 
ได้ฝึกปฏิบัติจริงและเข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัลหลายประเภท  ทั้งในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และระดับ
อ าเภอ เป็นการน ามาซึ่งความชื่นชมของผู้ปกครอง   นอกจากนั้นโรงเรียนและชุมชนได้ประสานความร่วมมือที่จะ
พัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น  โดยได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน คือ อาคาร
ห้องประชุม  โรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ จนใช้การได้ในการปฏิบัติกิจกรรมจริงของนักเรียนได้
ส าเร็จ  น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ปกครองที่สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลานของตนเองได้ ด้านอาคาร
สถานที่ ได้ร่วมมือกันจัดท าถนนคอนกรีต รั้วโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน โต๊ะเรียน สู่ และ นอกจากนี้โรงเรียนได้
ร่วมมือกับชุมชนจัดสอนวิชาชีพให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเสริม  เช่น การท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ท าน้ ายาล้างจาน ส่วนในด้านการบริการทางโรงเรียนจัดบริการ
แก่นักเรียน เช่นน้ าดื่มที่เย็นและสะอาด อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)โรงเรียน กิจกรรมร้านค้าราคาถูก ฯลฯ  
ส าหรับผู้ปกครองได้จัดบริการด้านอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากรอย่างทั่วถึงจนได้รับความชื่นชมจาก
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ชุมชนเป็นอย่างดีและอีกประการหนึ่งโรงเรียนบ้านเนินประดู่  เป็นโรงเรียนที่ปลอดสารเสพติดอย่างแท้จริงจน
ผู้ปกครอง ให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลาน เข้าเรียนโดยไม่ต้องเป็นห่วง  
 ส าหรับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการสอบ O – net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา 2562 
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562  สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยร้อยละ 2.47 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าโรงเรียนได้ด าเนินงานและกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
ชุมชน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนเป็นอย่างดี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
 

ก. ประกาศโรงเรียนบ้านเนินประดู่ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , NT , RT 
ค. เกียรติบัตร/รางวัล 
ง. คณะท างานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕62 
จ. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
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ภำคผนวก  ก. 
ประกำศโรงเรียนบำ้นเนินประดู่ เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย  

และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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        ประกำศโรงเรียนบ้ำนเนินประดู่ 
    เร่ือง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย   

และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเนนิประดู่  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  แลระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.2562 เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพแลมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินประดู่  มีคุณภาพและมาตรฐานจึก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 256๑  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
 
 
 
(นายประสาร   คงหมื่นรักษ์)           (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่
         

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินประดู่  เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลง  ณ วันที่ ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑  มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  ร้อยละ 90 

๑.๒ 
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้
ดี 

ร้อยละ 90 

๑.๓ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ร้อยละ 90 

๑.๔ 
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  ร้อยละ 80 

 

๑.๕ 
ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผู้อื่น  

ร้อยละ 80 
 

1.6 มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก  ร้อยละ 90 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 

2.๑ 
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  

ระดับดีเลิศ 

๒.2 สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั้นเรียน  
ระดับดีเลิศ 

 

2.๓ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  

ร้อยละ 80 
 

2.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดี 

๒.๕ 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับดีเลิศ 
 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดเีลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
3.๑ ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  ระดับดีเลิศ 

3.๒ 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง  

ระดับดี 
 

3.๓ 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

ระดับดีเลิศ 

3.๔ 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 

         (นายประสาร   คงหมื่นรักษ์)           (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินประดู่  เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลง  ณ วันที่ ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดี 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้น 
ร้อยละ 7๐ 

๒. มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 7๐ 

๓. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับดี 

4. มีความสามารถในการสร้างชิ้นงานละนวัตกรรมตามเกณฑ์ของแต่ระดับชั้น ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 

๑. 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม  12  ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับดี 

๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี 
๓. มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี 
๔. มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ระดับดี 
๕. มีการปฏิบัติตนตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (ยิ้มใสไหว้สวย) ระดับดี 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

๑. 
การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

ระดับดี 

๒. 
การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA 

ระดับดี 

๓. 
การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

๕. 
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดี 

๖. 
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 
 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจักกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดี 

๑. 
มีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

ระดับดี 

๒. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดับดี 

๓. 
การมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู  ครูรักเด็ก  เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ระดับดี 
 

๔. 
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ระดับดี 

๕. 
การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ระดับดี 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 

          (นายประสาร   คงหมื่นรักษ์)           (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) , NT , RT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ สาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จ านว
นที่
เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.

๕ 
๒ 2.5 ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 20 0 0 1 0 1 3 2 13 18 90 
คณิตศาสตร ์ 20 0 0 0 1 0 1 3 15 19 95 
วิทยาศาสตร ์ 20 ๐ 0 0 0 0 0 4 16 20 100 
สังคมศึกษา ฯ 20 ๐ 0 0 0 0 1 2 17 20 100 
ประวัติศาสตร ์ 20 ๐ 0 0 0 0 10 5 5 20 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 ๐ 0 0 0 2 2 5 11 18 90 
ศิลปะ 20 ๐ 0 1 2 3 3 5 6 14 70 
การงานอาชีพฯ 20 ๐ 0 0 2 5 2 5 6 13 65 
ภาษาต่างประเทศ 20 ๐ 0 0 1 0 2 4 13 19 95 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 20 ๐ 0 0 1 2 5 1 10 16 80 
หน้าท่ีพลเมือง 20 ๐ 0 0 0 2 5 6 7 18 90 

รวม 195 88.64 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได้

ระดับ ๓ขึ้น
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 14 0 0 0 3 1 6 2 2 10 71 
คณิตศาสตร ์ 14 0 0 0 1 0 5 4 4 13 93 
วิทยาศาสตร ์ 14 0 0 2 3 2 5 2 0 7 50 
สังคมศึกษา ฯ 14 0 0 0 0 0 1 3 10 14 100 
ประวัติศาสตร ์ 14 0 0 0 0 1 1 4 8 13 93 
สุขศึกษาและพลศึกษา 14 0 0 0 0 0 1 4 9 14 100 
ศิลปะ 14 0 0 0 2 3 5 1 3 9 64 
การงานอาชีพฯ 14 0 0 0 0 2 4 4 4 12 86 
ภาษาต่างประเทศ 14 0 0 0 0 0 2 2 10 14 100 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 14 0 0 0 0 0 4 2 8 14 100 
หน้าท่ีพลเมือง 14 0 0 0 0 1 1 0 12 13 93 

รวม 133 86.36 
                     
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 22 0 0 0 2 5 5 5 5 15 68 
คณิตศาสตร ์ 22 0 0 1 3 5 3 4 6 13 59 
วิทยาศาสตร ์ 22 0 0 1 3 4 6 5 3 14 64 
สังคมศึกษา ฯ 22 0 0 0 0 1 3 7 11 21 95 
ประวัติศาสตร ์ 22 0 0 0 0 2 10 7 3 20 91 
สุขศึกษาและพลศึกษา 22 0 0 1 2 3 5 2 9 16 73 
ศิลปะ 22 0 0 0 0 6 3 6 7 16 73 
การงานอาชีพฯ 22 0 0 1 5 8 6 2 0 8 36 
ภาษาต่างประเทศ 22 0 0 4 2 3 2 1 10 13 59 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 22 0 0 4 3 4 2 4 5 11 50 
หน้าท่ีพลเมือง 22 0 0 0 0 2 3 2 15 20 91 

รวม 167 69.01 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 19 0 2 1 3 2 2 2 7 11 58 
คณิตศาสตร ์ 19 0 3 2 2 3 2 4 3 9 47 
วิทยาศาสตร ์ 19 0 4 5 2 3 3 1 1 5 26 
สังคมศึกษา ฯ 19 0 2 1 2 4 4 3 3 10 53 
ประวัติศาสตร ์ 19 0 1 1 2 10 4 1 0 5 26 
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 0 5 1 0 3 3 7 0 10 53 
ศิลปะ 19 0 0 3 3 2 4 1 6 11 58 
การงานอาชีพฯ 19 0 5 1 0 3 3 7 0 10 53 
ภาษาต่างประเทศ 19 0 1 2 5 1 1 4 5 10 53 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 19 0 2 3 3 1 2 4 4 10 53 
หน้าท่ีพลเมือง 19 0 0 1 1 3 1 4 9 14 74 

รวม 105 50.24 
 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 8 0 0 0 1 1 3 2 1 6 75 
คณิตศาสตร ์ 8 0 0 2 0 1 1 2 2 5 63 
วิทยาศาสตร ์ 8 0 0 0 0 1 2 3 2 7 88 
สังคมศึกษา ฯ 8 0 0 0 0 1 4 1 2 7 88 
ประวัติศาสตร ์ 8 0 0 0 0 1 2 5 0 7 88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 0 0 0 2 0 4 1 1 6 75 
ศิลปะ 8 0 0 0 0 1 3 3 1 7 88 
การงานอาชีพฯ 8 0 0 0 1 2 0 3 2 5 63 
ภาษาต่างประเทศ 8 0 1 1 1 0 2 1 2 5 63 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 8 0 0 1 1 1 2 1 2 5 63 
หน้าท่ีพลเมือง 8 0 0 0 0 0 1 3 4 8 100 

รวม 68 77.27 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 20 0 1 2 2 6 5 2 2 9 45 
คณิตศาสตร ์ 20 0 2 1 6 1 6 3 1 10 50 
วิทยาศาสตร ์ 20 0 1 0 1 0 4 5 9 18 90 
สังคมศึกษา ฯ 20 0 1 3 6 1 5 2 2 9 45 
ประวัติศาสตร ์ 20 0 1 1 3 9 1 4 1 6 30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0 1 0 0 0 1 7 11 19 95 
ศิลปะ 20 0 1 0 1 1 5 6 6 17 85 
การงานอาชีพฯ 20 0 1 0 3 3 4 6 3 13 65 
ภาษาประเทศ 20 0 1 5 3 2 2 5 2 9 45 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 20 0 1 4 4 2 3 4 2 9 45 
หน้าท่ีพลเมือง 20 0 1 0 0 5 3 5 6 14 70 

รวม 133 60.45 
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 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 20 20 0 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 14 8 5 1 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 22 22 0 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 19 19 0 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 8 8 0 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 20 20 ๐ ๐ 0 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 20 18 2 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 14 4 8 2 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 22 9 13 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 19 14 5 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 8 7 1 ๐ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 20 16 4 ๐ 0 

  

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 1๔ 1๔ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 1๙ 1๙ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๙ ๑๙ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗ ๗ 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒0 ๒0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 11 11 0 

 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

ผลการประเมินระดับชาติ 

ระดับชั้นที่สอบ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน 

 ค่าความต่าง 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT)  รวม 2 ด้าน 55.75 73.26 +17.51 
     -การอ่านออกเสียง 62.57 72.42 +9.85 
     -การอ่านรู้เรื่อง 59.16 74.10 +14.94 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) 36.79   
     -ด้านภาษา 36.99   
     -การอ่านรู้เรื่อง 33.68   
ประถมศึกษาปีที่ ๖     
    -วิชาภาษาไทย 56.91 44.14 -12.77 
    -วิชาคณิตศาสตร์ 44.09 26.58 -17.51 
    -วิชาวิทยาศาสตร์ 42.27 31.70 -10.57 
    -วิชาภาษาอังกฤษ 29.77 32.24 +2.47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค. เกียรติบัตร/รางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
คณะท างานรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
คณะท างาน 

 
 ๑. นายสุรชาติ     บุญก าเนิด ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอาวุธ         สุทธิมาศ ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๓.  นางอัญชลี   บุญมาก      ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๔.  นายรัตน์ กลั่นเรือง ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๕.  นายสมัคร    พยอม     ครู คศ.๓             กรรมการ  
 ๖.  นางสาวขนิษฐา  ซังยืนยง  ครูผู้ช่วย                              กรรมการ 
 ๗.  นางสาวสุวิมล จุ้ยพ่วง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๘.  นางสาวอรดาริน มีขวัญรัก ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๙.   นางสาววาสนา หนูขจัด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววิลาวัลย์   แดงทุ่ง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๑๑.  นายวัชรพงศ์ สอนลบ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๑๒.  นางสาวทิวา   เฟ่ืองอ่ิม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวธัญชนิท ขาวทุ่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
 ๑๔.  นางวัลภา ด้วงบาง  ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.  นางสาวนฤมล   แจ่มทุ่ง  ครูธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นเนินประดู่ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

บันทึกความเห็นชอบรายงานคุณภาพประจ าปีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ตามท่ีคณะครู และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานคุณภาพประจ าปี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ได้
ด าเนินการร่วมกันส ารวจข้อมูล  ส ารวจปัญหาอุปสรรค  จุดเด่น จุดควรพัฒนา ผลงานดีเด่น และผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  ตลอดจนคิดค้นหาแนวทางในการพัฒนา
และการขอความช่วยเหลือในอนาคต พร้อมรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ได้รับทราบนั้น  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความยินดี และเห็นชอบรายงานคุณภาพประจ าปี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เล่มนี้  พร้อมบันทึกลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

  ........................................... ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (นายประสาร   คงหมื่นรักษ์) 

   ............................................ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (นายประทวน   คงนา) 

............................................ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (นายนิรุตติ์   เป้วัด) 

............................................ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (นายจักรกริช   เรือนอินทร์) 

............................................ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (นายวิฑิต   อยู่แย้ม) 

............................................ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                (นางธนู   พ่ึงเพ็ง) 

............................................ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (นางเบญจมาศ   มาแตง) 

............................................ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (นายรัตน์   กลั่นเรือง) 

............................................ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ 
      (นายสุรชาติ   บุญก าเนิด) 
 
 

 


