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                                      ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                      
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของ 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ๓  มาตรฐาน และในระดับขั้นพ้ืนฐาน  
๓ มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น                                  
จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการ                    
ศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน 
และสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

                           
                                                                        สมปอง  ช่วยพรม 

                      ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            
 

                                             สารบัญ 

เร่ือง              หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                            ๑ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                             ๔ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป                                                                               
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
1.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
1.6 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
1.7 งบประมาณ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                              ๑๓      
๒.๑ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน               
      ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
2.๒ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 
      สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก                                                                                               ๒๕ 
-บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
-ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
-ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
          โรงเรียนศรีมหาโพธิ(์ประชาสรรค์)  ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ของ  หมู่  1   
ต าบลบ้านหลุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์  055-944845    
โทรสาร  055-๙๔๔๘๔๕  Website  srimahapho.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   
เขตพ้ืนที่บริการ  9  หมู่บ้านได้แก่  หมู่  1 – 9   ผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ นางสาวสมปอง  ช่วยพรม  มีครู  ๑๕  คน   
บุคลากร  ๖  คน  และนักเรียน  ๒๖๘  คน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
          ระดับปฐมวัย 
          ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพดีเลิศ   
          -  มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของเด็ก  ผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ  
โดยมีหลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน  ดังนี้  
           เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและ  สติปัญญา  เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100                         
เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้านผ่านการจัดประสบการณ์ได้อย่าง       
เหมาะสมกับวัย  ท าให้เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได  มีน  าหนัก                          
ส่วนสูงตามเกณฑท์ุกคน  สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย ช่วยเหลือตนเองและเป็นมิตร                            
ที่ดีของสังคม   มีวินัยในตนเอง รูจักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั งในและนอกห้องเรียน                  
มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารได  มีทักษะการคิดพื นฐานและแสวงหาความรู                       
สนทนาโตตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ตั งค าถามจากสิ่งทีต่นเองสนใจหรือสงสัยและพยายามหาค าตอบ เล่าเรื่อง                               
ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆได้   
          -  มาตรฐานที่  ๒  ดา้นกระบวนการบริหารจัดการ  ผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ  
โดยมีหลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน  ดังนี้  
         โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคลองกับการจัดประสบการณ์ให้เกิดการเตรียมความพรอม                            
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น                                 
มีครทูี่มีความรู้ความสามารถด้านปฐมวัยเพียงพอต่อชั นเรียน  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครไูด้พัฒนาตนเองให้มีความ                    
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน                           
มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดประสบการณ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง                      
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณเ์พ่ือ                    
สนับสนุนการจัดประสบการณอ์ย่างเพียงพอ  เด็กมีความสุขในการเรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู                           
มีการวิเคราะห์ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองโดยเปิดโอกาส                         
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
          -  มาตรฐานที่  ๓  ดา้นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ  
โดยมีหลักฐาน  เอกสาร  ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน  ดังนี้  
            โรงเรียนไดจัดประสบการณการเรียนรูที่ส่งเสริมให้เด็กไดประสบการณโดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น                      
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรูรายกลุม เพ่ือให้เกิดความมีน  าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย  



                                                                                                                                                           ๒ 
 
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย                 
มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก  
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
           น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็ก                  
ทันทีเพ่ือเด็กน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยภาพรวมผลการประเมินตนเอง  :  ระดับด ี   
          -  มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผลการประเมิน  ระดับดี 
          ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  ๒  ด้านได้แก ่ 
          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความสามารถ                         

ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ความสามารถคิดค านวณ  เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดแต่ระดับชั น  ผู้เรียนมี

ความสามารถในการการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ พิจารณาอย่างรอบคอบ                         

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ มีการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย 

หลักการแนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ เชื่อมโยงองค ์ความรู และประสบการณ์                             

มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ                              
หรือผลการทดสอบ อ่ืน ๆ มีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่สูงขึ น การท างานหรืองานอาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยไมขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอนัดีของ 
สังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนรุักษส์ิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีไทย
รวมทั งภูมปิัญญา  ยอมรับการอยูร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล  แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย                     
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
          -  มาตรฐานที่  ๒  ดา้นกระบวนการบริหารจัดการ  ผลการประเมิน  ระดับดี          
          โรงเรียนมีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดอย่างชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน                      
ความต้องการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด                        
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม   มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด                  
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมและ                   
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนางานและ                   
การเรียนรูของผู้เรียน  มีการบริหารอัตราก าลังโดยการจ้างครูอัตราจ้างที่มีความสามรถเฉพาะทาง มีการนิเทศภายใน                 
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น  
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           -  มาตรฐานที่  ๓  ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการประเมิน ระดับ  ดี 
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โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ(Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวน                     
การคิด   ปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปสู่การเรียนรูที่ลึกซึ งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตรโรงเรียน  ให้ผู้เรียนมี 
ส่วนร่วม  ครรูู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู                 
และน าผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมไดจริง ครูใช้สื่อและ            
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรูและ เรียนรูร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูผู้สอน             
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ (PLC)  เป็นชุมชนแห่ง เรียนรูทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง/พัฒนาการ                  
จัดการเรียนรู้ ู ครผูลิตสื่อและนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้อีกทั งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรลูดเวลาเรียน                
เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคลองกับหน่วยการเรียนรู สนับสนุนให้                  
ครจูัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดด้วนตนเอง จัดการเรียน                     
การสอนทีเ่น้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้โครงงาน ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท าวิจัยในชั นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง มีแผนการจัดการเรียนรู  
และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้ผู้เรียนไดฝึกทักษะ ไดแสดงความคิดเห็น ไดแสดงออก  
ไดแสวงหาความรูด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
เด็กกับครู ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล  ประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  เพ่ือน าผลไปใช้พัฒนา                  
การเรียนรู้ของผู้เรียน   

 
 
 

                                       ลงชื่อ                 
      ( นางสาวสมปอง   ช่วยพรม ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
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                                             ส่วนที่  ๑ 

                                          ข้อมูลพื้นฐาน  

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
     โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ของ หมู่ 1 ต าบลบ้านหลุม  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์  055-944845   โทรสาร  055-๙๔๔๘๔๕  Website  
srimahapho.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพ้ืนที่บริการ  9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1–9   
ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ นางสาวสมปอง  ช่วยพรม วุฒิการศกึษา  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน               
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  256๑  ถึงปัจจุบันเป็นเวลา  1  ปี  ๔  เดือน 
ประวัติโรงเรียน 
           จัดตั้งเมื่อ  15  มิถุนายน  2465  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดราชพฤกษ์เป็นสถานที่เรียน    
มีนายใหญ่  ทองพรรณ  เป็นครูใหญ่ 
            ป ี พ.ศ.  2477  ยา้ยมาอาศัยเรียนอยู่ที่ศาลาการเปรียญของวัดศรีมหาโพธิ์  เปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านหลุม  1  (วัดศรีมหาโพธิ์) 
            ป ี พ.ศ.  2496  นายใหญ่  ทองพรรณ  ได้ลาออกทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายมานะ  ประยุง 
มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  เมื่อย้ายออกไป  นายเฉลียว  หลวงคลัง  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
            ป ี พ.ศ.  2507  นายไมตรี  ค ากลิ่น  ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
            ป ี พ.ศ.  2508  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเอกเทศถาวรแบบ  008 
เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2508  เป็นจ านวนเงิน  308,957  บาท  มีราษฎรบริจาคสมทบอีกจ านวนเงิน 
58,975  บาท  โดยสร้างบริเวณท่ีตั้งปัจจุบัน  ซึ่งเป็นที่ราษฎรยกให้  มีเนื้อที่ทั้งหมด  18  ไร่  40  ตารางวา 
มีอาณาเขตดังนี้ 
            -  ทิศเหนือ         จรด    ที่ดินของ  นายธรรมยุทธ  จิตปัญญาวงศ์ (รังวัด  21  ธันวาคม  2544) 
            -  ทิศใต้             จรด    คลองส่งน้ า 
            -  ทิศตะวันออก   จรด    ถนนต าบลบ้านหลุม 
            -  ทิศตะวันตก     จรด    คลองส่งน้ า 
            ป ี พ.ศ.  2536  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.  204 /  26 
รวม  360,000  บาท 
            -  ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่น  ระดับจังหวัด (พ.ศ.  2536) 
            -  ชนะเลิศการประกวดผู้บริหารดีเด่น  ระดับจังหวัด (พ.ศ.  2536) 
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            -  พ.ศ.  2535  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
            -  ได้รับอนุมัติต าแหน่งผู้บริหารเป็น  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
            ป ี พ.ศ.  2537  นายประเสริฐ  คงเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ 
            ปี  พ.ศ.  2538 – 2541  นายทรงวุฒิ  สุขนาว ี ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
            ปี  พ.ศ.  2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105 / 29 รวม 1,780,00 บาท 
            ปี  พ.ศ.  2541  วนัที่  1  ธันวาคม  2541  ทางราชการแต่งตั้ง  นายถวิล  น้อยเขียว 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
            ปี  พ.ศ. 2542 ไดร้ับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 รวม 1,582,000 บาท 
            ปี  พ.ศ.  2544  ในปีนี้ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
            -  ได้รับรางวัลชนะเลิศการระดับจังหวัด “โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
            -  ได้รับรางวัลชนะเลิศการระดับจังหวัด “โครงการโรงเรียนสีขาว” 
            -  ได้รับรางวัลชนะเลิศการระดับจังหวัด “โครงการเกษตรสวนครัว  รั้วกินได้” 
            -  ได้รับความร่วมมือจากผู้น าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านไปช่วยรื้นอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง               
เพ่ือน ามาสร้างโรงอาหารโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเป็นเงิน  190,000  บาท 
            ปี  พ.ศ.  2545  ในปีนี้ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
            -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 206 / 26  จ านวน  1  หลัง 
ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,990,000  บาท 
            ปี  พ.ศ.  2548  ในปีนี้ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
            -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 105 / 29  จ านวน  1  หลัง 
ขนาด  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,684,800  บาท 
            ปี  พ.ศ.  2549  นายสุชิน  เยโท้  มาด ารงด าแหน่งผู้อ านวยการ 
            -  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน(ชั้นล่าง)  แบบ  สปช. 105 / 29  ขนาด  3  ห้องเรียน   
เป็นเงิน  330,000  บาท 
            ปี  พ.ศ.  2550  ในปีนี้ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
            -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105 / 29  จ านวน  1  หลัง 
ขนาด  2  ชั้น  จ านวน  5  หอ้งเรียน  ชั้นล่างโล่ง  บันได 2 ด้าน  เป็นเงิน  ๒,๗๓๕,000  บาท 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  ดังนี้  
ต าบลบ้านหลุมมีหมู่บ้าน  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  ขึ้นอยู่กับอ าเภอเมืองสุโขทัย 
          -      ทิศเหนือ              จรด      ต าบลบ้านสวน 
          -      ทิศใต้                  จรด      ต าบลยางซ้าย 
          -      ทิศตะวันออก         จรด      ต าบลวังปะและบ้านท่าฉนวน  อ าเภอกงไกรลาศ 
          -      ทิศตะวันตก           จรด      ต าบลธานีและอ าเภอเมือง 
มีประชากรประมาณ  ๑๑,๘๘๙  คน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพเกษตรกรรม  อาชีพค้าขาย 
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อาชีพจักสาน  อาชีพรับจ้าง  อาชีพเลี้ยงสัตว์  อาชีพประมง  ส่วนใหญ่รับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีบวชพระ ฯลฯ 
          ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อาชีพหลัก  คืออาชีพเกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๒5,๐๐๐  บาท 
           ๓)  โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน 
                อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบลบ้านหลุมท าให้ได้รับการสนับสนุนดา้นงบประมาณ                     
เป็นอย่างดีมผีู้น าชุมชนที่มีวสิัยทัศน์กว้างไกลและเข้าใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  นอกจากนี้                
โรงเรียนยังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น  วัด  ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากเจ้าอาวาสอย่างดียิง่ไม่ว่าจะเปน็ทุนการศึกษา   
และสิ่งของเคร่ืองใช้  ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จัดสง่พระมาให้ความรู้ในเร่ืองศาสนพิธีตา่ง ๆ  เป็นประจ าทุกปี   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
และให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรูใ้นชุมชนอีกมากมาย  เชน่  การท าน้ าปลาจากปลาสร้อย   
การจับปลาโดยใช้ ยอ  แห  ลอบ  เบ็ด  การจักรสานเครื่องมือจับสัตวน์้ าโดยใช้ ภูมิปญัญาชาวบ้าน  
           
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
256๒ 

        ๑        -            ๑๕        -       3       ๓ 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
256๒ 

    ๑      -          -         ๑๘        ๒        ๑ 

 
3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา 

256๒ 
       ๖        -           -       ๙        -          - 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           ๗ 
 

 
 

 
 

4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตรและการสอน ๑  
บริหารการศึกษา ๒ ๑๘ 
อนุบาล 2 ๑๘ 
ประถมศึกษา ๒ ๑๘ 
ภาษาไทย ๒ ๑๘ 
เคมี ๑ ๑๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๘ 
คณิตศาสตร ์ ๑ ๑๘ 
วิทยาศาสตร์ 1 ๑๘ 
สังคมศึกษา ๒ ๑๘ 
ดนตรี ๑ ๑๘ 
พลศึกษา ๑ ๑๘ 

รวม ๑8  
 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  256๒  รวม  ๒๕6  คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๑๕ ๙ ๒๔ ๒๔ 
อ.๓ ๑ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๒๒ 
รวม ๒ ๒๗ ๑๙ ๔๖  
ป.1 ๑ ๑๑ ๑๓ ๒๔ ๒๔ 
ป.2 ๑  ๑๓  ๑๗ ๓๐ ๓๐ 
ป.3 ๑ ๘        ๑๑ ๑๙ ๑๙ 
ป.4 ๑        ๑๑ ๑๔ ๒๕ ๒๕ 
ป.5 ๑  ๑๖ ๑๑ ๒๗ ๒๗ 
ป.๖ ๑ ๙ ๑๗ ๒๖ ๒๖ 
รวม ๖ ๖๘ ๘๓ ๑๕๑  
ม.1 ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ ๒๑ 
ม.2 ๑        ๑๓ ๘ ๒๑        ๒๑ 
ม.3 ๑  ๑๗ ๓ ๒๐ ๒๐ 



                                                                                                                                                           ๘ 
 

รวม ๓ ๓๘ ๒๑ ๕๙  
รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๓๓ ๑๒๓ ๒๕๖  

 
 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  256๒ 

 
วิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 83.33 70.00 ๗8.95 64.00 59.26 ๖9.23 66.67 71.43 75.00 70.87 

คณิตศาสตร์ 75.00 40.00 36.84 64.00 70.37 61.54 44.44 ๑๙.๐๕ 10.00 ๔6.80 
วิทยาศาสตร์ 70.83 60.00 57.89 16.00 3.70 30.77 33.33 80.95 15.00 ๔0.94 
สังคมศึกษา 91.67 93.33 78.95 60.00 48.15 80.77 ๘8.89 71.43 70.00 75.91 
ประวัติศาสตร์ 91.67 16.67 68.42 60.00 11.11 ๑5.38 77.78 71.43 85.๐๐ 55.27 
สุข/พละ 100 100 47.37 100 100 100 55.56 95.23 95.00 88.13 
ศิลปะ ดนตรี 100 100 89.47 92.00 96.30 88.46 88.89 57.14 30.00 ๘2.47 
การงานฯ ๙1.67 90.00 84.21 92.00 85.19 92.31 55.56 95.24 50.00 81.80 
ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

54.17 93.33 73.68 ๔4.00 18.52 38.46 11.11 19.05 35.๐๐ ๔3.04 

เฉลี่ย 84.26 ๗3.70 68.42 65.78 54.73 ๖4.10 ๕8.03 64.55 51.67 65.03 
 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๘.๑๒ ๖๓.๕๘ ๖๐.๘๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๒ 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑๙ ๗๙.๑๗ ๒๔ ๑๐๐ ๒๓ ๙๕.๘๓ 
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      จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง  ๒๔  คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง      ๒๔  คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ  ๒๔  คน 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  256๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพ้ืนที่     
ระดับสพฐ.     
ระดับประเทศ     

       
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  25๖๑ – 256๒ 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

25๖๑ 
ปีการศึกษา 

 256๒ 
ผลต่าง 

ด้านภาษา ๕๔.๔๐   
ด้านค านวณ ๔๙.๐๔   
ด้านเหตุผล ๕๐.๕๙   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน ๕๑.๓๔   

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.49 35.22 38.61 36.09 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 25๖๑ – 256๒  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 25๖๑ ปี 256๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๕๓.๗๑ 46.49 -7.22 
คณิตศาสตร์ ๓๓.๘๙ 35.22 +1.33 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๖๗ 38.61 +5.94 



                                                                                                                                                           ๑๐ 
 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๓๔.๘๖ 36.09 +1.23 
 
 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 256๒  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๖ 11 42.30 
คณิตศาสตร์ ๒๖  6 23.08 
วิทยาศาสตร์ ๒๖  3  11.54 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

๒๖  3 11.54 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 256๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔7.25 ๒6.25 ๒๙.19 ๒๗.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ๕1.03 ๒3.00 28.88 27.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕4.59 25.37 29.62 30.61 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๕๕.91 26.98 ๓0.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕5.14 26.73 ๓0.07 33.25 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 25๖๑ – 256๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชา ปี 25๖๑ ปี 256๒ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๔๒.๐๐ 47.25 +5.25 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๗๘ 26.25 +4.47 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๕๖ 29.19 -0.37 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

๒๗.๕๖ 27.25 -0.31 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๐ 5 ๒5.00 



                                                                                                                                                           ๑๑ 
 
คณิตศาสตร์ ๒๐ ๐ ๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๐ ๐ ๐ 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๒๐ ๐ ๐ 

1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 256๒ 
      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 256๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.๕ ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. ห้องสมุด ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

2ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

3ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๔.ห้องศิลปะ ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๕.แปลงผัก           
สวนครัว 

๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๖.ห้องดนตรี ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๗.ห้องรวมใจ ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๘.ห้องปฏิบัติการ 
โภชนาการ 

๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๙.บริเวณ
สวนหย่อม 

๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๑๐.สนามกีฬา ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.๕ ป.๖ ม.1 ม.2 ม.3 
1.วัดศรีมหาโพธิ์/ 
วัดราชพฤกษ์ 

๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๒.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๓.โรงน้ าปลา - - - - - ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๔.ศูนย์วัฒนธรรม 
ต าบลบ้านหลุม 

- - - - - ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๕.ศูนย์เพ่ือนพ่ึงภา ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๖.อบต.บ้านหลุม - - - - - ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 
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๗.ไร่นาสวนผสม ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๘.การท าขนมไทย 
ชนิดต่างๆ 

- - - - - ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๙.เครื่องมือการ 
จับสัตว์ 

๒๔ ๒๒ ๒๔ ๓๐ ๑๙ ๒๕ ๒๗ ๒๖ ๑๘ ๒๑ ๒๐ 

๑๐.โรงเรียนยางซ้าย
พิทยาคม 

- - - - - - - - - - ๒๐ 

๑๑.วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย 

- - - - - - - - - - ๒๐ 

 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 604,060 
- เงินนอกงบประมาณ    - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      604,060 
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                                                    ส่วนที่  ๒   
                                    รายงานผลการประเมินตนเอง 
๑.มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
๑.๑  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมิน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น  าหนักคะแนน ๒๐ คะแนน) 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๕  คะแนน) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/ระดับ
ที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

๔6 ๔0 86.96 1 0.87 5 ดีเลิศ 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๔6 ๔6 100 1.5 1.50 5 ดีเลิศ 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ๔6 ๔6 100 1.5 1.50 5 ดีเลิศ 

1.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ๔6 ๔6 100 1 1.00 5 ดีเลิศ 

สรุปมาตรฐาน    5 4.87 5 ดีเลิศ 

 
กรบวนการพัฒนา 

จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   จัดให้เด็กได้รับประทานอาหาร                   
ที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ปริมาณเหมาะสมตามวัย(โครงการอาหารกลางวัน)  กิจกรรมอาหารเสริมนม  กิจกรรมแข่งขัน            
กีฬาสี ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  บันทึกพัฒนาการและการชั่ง น  าหนัก  วัดส่วนสูง 
ผลการพัฒนา 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองไดเดก็ระดับปฐมวัย ๔๖ คน                      
มีน  าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ทุกคน มีโครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย                           



                                                                                                                                                           ๑๔ 
 
กิจกรรมแอโรบิค  กิจกรรมกีฬาสี  ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘๖.๙๖  สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ                         
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได  
 
 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์   
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๕  คะแนน) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ 

2.1 ร่าเริงแจม่ใส  มีความรู้สึกท่ีดตี่อ 
ตนเอง 

๔6 ๔6 ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเลิศ 

2.2 มคีวามมั่นใจและกล้าแสดงออก ๔6 ๔6 ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเลิศ 

2.3 ควบคมุอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสม 
กับวัย 

๔6 ๔6 ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเลิศ 

2.4 ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี การเคลือ่นไหว  
และรักธรรมชาต ิ

๔6 ๔6 ๑๐๐ 2 2 ๕ ดีเลิศ 

สรุปมาตรฐาน    ๕ ๕ ๕ ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์ให้นักเรียนท ากิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน   

โครงการคุณธรรม     จริยธรรม  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมแอโรบิคหน้าเสาธง 
ก่อนเข้าเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  กิจกรรมนันทนาการ 
ผลการพัฒนา 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ                   
ไดสนุกสนานมีความสุขในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนาฏศิลป์ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
และกิจกรรมต่าง ๆ โครงการทัศนศึกษา ทีจ่ัดให้ทั งภายในและภายนอกห้องเรียนส่งผลให้ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ                   
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยร้อยละ ๑๐๐ 
ประเด็นพิจารณาที ่๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวยั ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๕  คะแนน) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ 

3.1 มีนสิัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรยีนรู้และ 
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๔6 ๔6 ๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเลิศ 



                                                                                                                                                           ๑๕ 
 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๔6 ๔6 ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเลิศ 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

๔6 ๔6 ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเลิศ 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และ 
น าเสนอผลงาน 

๔๙ ๔๙ ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเลิศ 

สรุปมาตรฐาน    ๕ ๕ ๕ ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา 
 จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย  โครงการการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  โครงการคุณธรรม  

จริยธรรม     
ผลการพัฒนา 
  คุณภาพเด็กด้านสังคมสามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นมิตรที่ดีของสังคม เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนทุกคน           
ช่วยเหลือตนเองได้  ในการท ากิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง รูจักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั งในและนอกห้องเรียน  มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพื นฐานเด็กระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนร้อยละ ๑๐๐   
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไดอย่างเหมาะสม 
ประเด็นพิจารณาที ่๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๕  คะแนน) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ 

 
4.1 สนใจเรยีนรูส้ิ่งรอบตัว  ซักถามอย่าง 
ตั้งใจ  และรักการเรียนรู ้
 

๔6 ๔6 ๑๐๐ 2 2 5 ดีเลิศ 

4.2 มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ต่าง ๆ  
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้

๔6 ๔6 ๑๐๐ 1 ๑ 5 ดีเลิศ 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๔6 ๔6 ๑๐๐ 1 ๑ 5 ดีเลิศ 

4.4 มีทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

๔6 ๔6 ๑๐๐ 1 ๑ 5 ดีเลิศ 

สรุปมาตรฐาน    ๕ ๑ ๕ ดีเลิศ 

 
กระบวนการพัฒนา 
          จัดโครงการบ้านนักวิทย์ฯ น้อย  โครงงานคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง   
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื นฐานและแสวงหาความรู้(โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
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ทักษะพื นฐานเด็กระดับปฐมวัย)  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน  ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและ 
เล่าทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง(กิจกรรมหนูรักภาษาไทย)  กิจกรรมมุมต่างๆ   
 
 
ผลการพัฒนา 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรูได เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียน                     
ทุกคน สนทนาโตตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  ตั งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรือสงสัยและ พยายามหาค าตอบ                   
อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด แกปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ไดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการทัศนศึกษา  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย                  
ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐   มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้                    
มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรูไดอย่างเหมาะสม  
       ๑.๒  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนาและแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.ด้านคุณภาพเด็ก 
  เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ดูแลสุขภาพ  และช่วยเหลือตนเองได้ 
มีความม่ันใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ร่าเริง  
แจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 

    
 ๑)การพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง 
 ๒)ทักษะการใช้เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  
 

       แนวทางพัฒนาเพื่อให้คุณภาพที่สูงขึ้น 
       โครงการดูแลและส่งเสริมอนามัยสุขภาพเด็กปฐมวัย 
       -  กิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน 
       -  กิจกรรมกีฬาสี 
       -  กิจกรรมดื่มนม 
       โครงการอาหารกลางวัน 
       -  กิจกรรมแปรงฟัน 
       โครงการเด็กดีวิถีพุทธ 
       -  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
       -  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
       มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      ผลการประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภาพดีเลิศ  

      2.1 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมิน 
-  หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาการของครู 
 -  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

      -  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 



                                                                                                                                                           ๑๗ 
 
      -  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ 
      -  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 
 
กระบวนการพัฒนา 
         โครงการพัฒนาครู   โครงการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  การจัดวิจัยในชั้นเรียน   โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่  
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์และการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  วางแผนการประชุมผู้ปกครอง วางแผนการนิเทศภายใน  การประเมินคุณภาพ                       
ประกันคุณภาพภายในประจ าปี จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้   โครงการพัฒนา
บุคลากร  และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  สรุป-ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ผลการพัฒนา 
         โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคลอง จัดประสบการณ์ให้เกิดการเตรียมความพรอม เน้นการเรียน                   
รู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการ                    
ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน  ส่งผลให้                               
โรงเรียนมี โรงเรียนไดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ                 
ด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนไดมีการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้าน 
การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีทักษะ  
ในการจัดประสบการณ์  และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต  และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการประชุมสัมมนา                         
และกิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ  จัดสภาพแวดล้อม 
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ทั งภายในและภายนอกห้องเรียน  
ทีค่ านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูทั งแบบ รายบุคคลและรายกลุม  มีมุมประสบการณและ 
สื่อการเรียนรูทีห่ลากหลายที่ไดจากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุข 
ในการเรียนรู  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู จากโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและพอเพียง จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์  เพ่ือพัฒนาครูเพียงพอและทั่วถึง จากโครงกาส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม 
จัดหาสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียน  มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ไดมีการจัดท า 
แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ                 
ภายในของโรงเรียน  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีมีการน าผลการประเมิน           
ไปปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพรอมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด                                      
อย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพ                              
ทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 



                                                                                                                                                           ๑๘ 
 
 
 
 
 
        ๒.๒  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนาและแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
     ๑)โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง  
     ๒)จัดหาทุนการศึกษา 
     3)โครงการเรียนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 
     4)การประกันคุณภาพภายใน 

      
 การส่งเสริมด้านเทคโนโลยี 
  
  
 

       แนวทางพัฒนาเพื่อให้คุณภาพที่สูงขึ้น 
       จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพ่ิมขึ น  และส่งเสริมบุคลากรเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ น 
       มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
       ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพดีเลิศ 
      ๓.๑  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 
กระบวนการพัฒนา 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  มีการส่งเสริมให้ครูประเมิน                   
พัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธี ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินโครงการ  
มีการน าผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามาปรับใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลการพัฒนา 
             เด็กมีพัฒนาการครอบคลุมทั ง ๔ ด้าน  ๙๗.๕๐%   ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลทุกคน  มีมุมสื่อการเรียนรู้                          
ของเล่นเพียงพอกับเด็กทุกคน  และจัดประสบการณไ์ด้ครบทุกคน  สภาพแวดล้อมทั งภายนอก ภายใน อาคารปฐมวัย                    
สะอาด เรียบร้อย  สวยงามทุกมุมและทุกห้อง  ใช้อินเทอร์เน็ตจัดประสบการณ์ของทรูปลูกปัญญา 
      ๓.๒  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนาและแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3.ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ๑)จัดโครงการวิทย์ฯ น้อย         
     ๒)โครงงานคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย 
     ๓)โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื นฐาน                
เด็กปฐมวัน 
     ๔)โครงการการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
     ๕)กิจกรรมมุมต่างๆ   

    
   ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแกเ่ด็กทันทีเพ่ือนเด็ก
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
  

     แนวทางพัฒนาเพื่อให้คุณภาพที่สูงขึ้น 



                                                                                                                                                           ๑๙ 
 
       ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็ก 
ทันทีเพ่ือนเด็กน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
     มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ระดับคุณภาพ  :  ดี 
            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

  ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพ  ดี 
กระบวนการพัฒนา 
            จัดท าแผนด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( O-NET/NT/RT) และ                       
เน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับ                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที ่          
โรงเรียนก าหนดแตร่ะดับชั น  มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ               
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหามีเหตุผล มีความสามารถ                         
ในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ ความรูและประสบการณมาใช้ในการสร้างสรรค์                     
สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ นงาน ผลผลิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                      
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์  และมีคุณธรรม                            
มีความก้าวหน้าในการเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียนจากพื นฐานเดิมในด้าน ความรู ความความเข้า ทักษะ  
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ อ่ืน ๆ มีความรู้ทักษะพื นฐาน                   
ในการจัดการเจตคติท่ีดีพรอมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่สูงขึ น การท างานหรืองาน อาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่โรงเรียนก าหนดโดยไม ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี                   
ของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย                         
รวมทั งภูมิปัญญาผู้เรียนยอมรับการอยูร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล   มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต                           
อารมณ ์และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น                                    
ไมมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ   
         นอกจากนี้  โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามนโยบายของผู้บริหารเรื่องอ่ิมท้อง สมองดี   
มีวินัย  ปลอดภัย  โตไปไม่โกง  สร้างภูมิคุ้มกัน  และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์  โดยการเน้นคุณธรรมกับนักเรียน 
ทุกระดับชั้น  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้สมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย   
ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ  มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม                    
วางแผนการจัดการเรียนการสอน  และมีการเรียนรู้ในโลกกว้างการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ โรงเรียน   
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนรักการออกก าลังกาย 
ผลการพัฒนา 
          ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( O-NET/NT/RT) สูงขึ นในหลายสาระบางสาระขึ นมากกว่า 
ร้อยละ  ๓  ตามแผนด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ( O-NET/NT/RT)    
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ของโรงเรียน  และผู้เรียนมีทักษะใน การอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑโ์รงเรียนก าหนด                                      
ในแต่ละระดับชั น จากการประเมิน  ผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ผลการอ่านออกเขียนไดอยู่ในระดับดีขึ นไป                            
ร้อยละ ๘๖.๘๓  พอใช้ร้อยละ  ๑๐.๗๕  และปรับปรุงร้อยละ  ๒.๔๒  มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์                               
ทีโ่รงเรียนผ่านร้อยละ ๘๓.๓๓  ตามเกณฑ์โรงเรียน  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๓ ขึ นไปร้อยละ  ๖๕.๐๓ 
  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรูได้ 
ทั งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม   เชื่อมโยงองคค์วามรู้และประสบการณมาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการ 
เรียนรูโดยโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไทย  รวมทั งภูมิปัญญาไทย เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ร้อยละ ๘๕.๒๔  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด   
และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ผู้เรียนเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด 
และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกายคิดเป็นร้อยละ  ๙๘  ผู้เรียนเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ผู้เรียนยอมรับในกฎ  
กติกา ของกลุ่มของโรงเรียนของสังคม  และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและระหว่างวัย 
        ๑.๑  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์มีดังนี้     

     ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  และแผนปฏิบัติการประจ าปี   
๒๕๖2  ตามแผน/โครงการ  กิจกรรม  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับเป้าหมาย  พันธกิจ   
ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกลยุทธ์  ผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์  ดี   

            ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ ( O – NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖2   
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบสูงกว่า  ปีการศึกษา  ๒๕๖1  หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จากตารางเปรียบเทียบดังนี้ 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 25๖1 – 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 25๖1 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย ๕3.๗๑ 46.49 -7.22 
คณิตศาสตร์ ๓๓.๘๙ 35.22 +1.33 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๖๗ 38.61 +5.94 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๓๔.๘๖ 36.09 +1.23 

รวมเฉลี่ย ๓๘.๒๘ 46.49 +8.21 
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               ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
                                              ปีการศึกษา 25๖1 – 2562  
                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 

รายวิชา ปี 25๖๑ ปี 256๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๔๒.๐๖ 47.25 +5.25 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๗๘ 26.25 +4.47 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๕๖ 29.19 -0.37 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

๒๗.๕๖ 27.25 -0.31 

รวมเฉลี่ย ๓๐.๒๔ 32.48 +2.24 
       ๑.๒  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ๑)ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในระดับดีเลิศ 
  ๒)ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  ๓)ผู้เรียนตระหนักถึงประเพณีท้องถิ่นและมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

    
๑)ผู้เรียนมีผลการทดสอบในระดับชาติ                
(O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖2  ต่ ากว่าในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๒)ต้องเร่งพัฒนาด้านการคิด  วิเคราะห์ 
และการเขียน  การน าเสนอ  การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓)ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ควรปรับปรุงการเรียนใน  ๔  สาระ 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   ๔)ความมีระเบียบวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
และทักษะการท างาน 

 แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
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 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET/NT/RT) 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3   
 โครงการพัฒนาด้านการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

            มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพดี 

        ๒.๑  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์มีดังนี้     
กระบวนการพัฒนา           
          โรงเรียนมีเป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน  สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน                                         
ความต้องการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด                                 
รวมทั งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ                            
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง                                    
มีการบริหารอัตราก าลังโดยการจ้างครูอัตราจ้างที่มีความสามรถเฉพาะทาง  ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล                                            
ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง  พัฒนา  และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร                     
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ                                         
การเรียนรูของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื อต่อการจัดการเรียนรูของผู้เรียน                         
อย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่                      
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหาพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล                   
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
ผลการพัฒนา 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
ของโรงเรียน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  และสอดคล้องกับแนวทางการ 
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับพัฒนา 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน 
ต าแหน่งคิดเป็นร้อยละ ๙๐  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ  และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  สถานศึกษามี           
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสวนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามเดือนละ  ๑  ครั้งและประเมินผลการบริหาร                
และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  โรงเรียนมีการระดม 



                                                                                                                                                           ๒๓ 
 
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผลให้โรงเรียนมีสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 
          
        ๒.๒  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2.ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหาร 
    ๑)การมีส่วนร่วมของบุคลากร  และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
    ๒)มีแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ๓)มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่รองรับมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
    ๔)มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๕)มีหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ 
    ๖)มีอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถาน 
ศึกษา 
    ๗)การประกันคุณภาพภายใน 

      
   ๑)เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   ๒)สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม   
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
    
 

          แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
              โรงเรียนมีครูเป็นครูมืออาชีพ  มีจิตวิญญาณของความเป็นครูพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้                                 
ให้ผุ้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์ที่สามารถ                            
ท าได้ทุกงานโดยเฉพาะงานวิชาการ  มีขีดความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ                                  
ได้อย่างสมดุลและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการต่างๆ ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ                      
พร้อมใช้งาน  และมีการใช้อย่างครบถ้วนต่อเนื่อง  มีการบริหารอย่างเป็นระบบมีการจัดการบริหารให้ทุกกลุ่มทุกส่วน   
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ  จนเกิดเป็นกิจนิสัย 
            มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพดี 
        ๓.๑  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์มีดังนี้     
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย  มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ(Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด                   
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรูที่ลึกซึ งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตรโรงเรียน  ให้ผู้เรียนมีส่วนรว่ม                        
ครรูู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
รวมทั งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และน าผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู  ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถ                     
น าไปใช้จัดกิจกรรมไดจริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก  เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรูและ 



                                                                                                                                                           ๒๔ 
 
เรียนรูร่วมกันอย่างมคีวามสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูและน าข้อมูลมา  ร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูและ 
สอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้อีกทั งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคลองกับหน่วยการเรียนรู สนับสนุน 
ให้ครจูัดการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดด้วนตนเอง                               
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้โครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าที่นักเรียนจัดป้ายนิเทศ               
และบรรยากาศตามสถานทีต่่างๆ ทั งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ                        
เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท าวิจัยในชั นเรียน 
ปีการศึกษาละ  ๒  เรื่อง   
ผลการพัฒนา 
            ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรูไปประยุกต์ใช้ใน                    
ชีวิตประจ าวันได  มีแผนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                       
ให้นักเรียนไดฝึกทักษะ  ไดแสดงความคิดเห็น ไดแสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองคค์วามรูน าเสนอผลงาน และสามารถ                      
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ                    
จัดการเรียนรู้ ูนักเรียนไดแสวงหา  ความรูด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายคิดเป็นร้อยละ  ๙๐ ครูมีการบริหารจัดการ 
ชั นเรียนเชิงบวกร้อยละ  ๙๐  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก  เด็กรักการเรียนรู  
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล  ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียน 
อย่างมีขั นตอน ใช้เครื่องมือ  วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  พรอมทั งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรูผู้เรียน                      
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ (PLC) เป็นชุมชนแห่ง เรียนรูทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุง / 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ู 
        ๓.๒  จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
    ๑)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรก 
คุณธรรม  จริยธรรม     
    ๒)จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้
ปฏิบัติจริงมีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    ๓)นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน 
 

    
   ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   
 
 

        แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
               โรงเรียนส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  โดยเน้นผู้เรียนและ 
บริบทของโรงเรียนจะต้องเป็นวิถีแห่งพุทธศาสนา  และมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน  มีการจัดผู้เรียนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   



                                                                                                                                                           ๒๕ 
 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าค่ายคุณธรรมทุกระดับชั้น  มีกิจกรรมฝึกสมาธิเป็นประจ าทุก  
จัดท ามินิฟาร์มเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพแบบยั่งยืน               

 

                                               ส่วนที่  ๓ 
                                               ภาคผนวก 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           ๒๖ 
 
 
 

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
 ปีการศึกษา 256๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
.......................................... 

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  
เมื่อวันที่  ๓  เมษายน พ.ศ. 256๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 256๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ                   
(นายอนุรักษ์   หล าภักดี) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 

 

                                        ลงชื่อ                 
( นางสาวสมปอง   ช่วยพรม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           ๒๗ 
 

ค าสั่งโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
                                                          ที ่24 / 256๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
ปีการศึกษา 256๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวสมปอง  ช่วยพรม      ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
1.2 นายนุสนธิ์  สวนใต ้            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนามบินฯ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายอนุรักษ์  หล าภักดี         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
1.๔ นางสุภาพร  จิตท้วม            ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางกาญจนา  จันทรมณี          ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวธัญญารัตน์                ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
2.3 นางสาวอภิญญา   เรืองแหวว    ครูผู้ชว่ย   กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางสุภาพร  จิตท้วม             ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
3.๒ นางแสงระวี   หนูเมือง          ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3.๓ นางสาวสุชาดา จันทร์ทุ่ง        ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
3.๔ นางสาวศศิวิมล  สืบเหล็ก       ครูผู้ช่วย                              กรรมการและเลขานุการ 
 



                                                                                                                                                           ๒๘ 
 
           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ ประกอบด้วย 
4.1 นางสุภาพร  จิตท้วม             ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

          ๔.๒ นางแสงระวี   หนูเมือง          ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
          ๔.๓ นางสาวสุชาดา  จันทร์ทุ่ง       ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 
          ๔.๔ นางสาวศศิวิมล  สืบเหล็ก       ครูผูช้่วย                              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
256๒ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที ่๑0 เมษายน  256๓  
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน 
การศึกษาต่อไป 

    ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  256๓ 
 

(ลงชื่อ)          
                                                                           ( นางสาวสมปอง  ช่วยพรม) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 



                                                                                                                                                           ๒๙ 
 

ค าสั่งโรงเรียน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
ที่   ๒๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น     
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง  ทั งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ 
ประกันคุณภาพภายในนั น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง            
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั งภาครัฐและเอกชน  
จึงแต่งตั งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ  
และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี  

๑. นางสาวสมปอง   ช่วยพรม        ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวสุชาดา  จันทร์ทุ่ง         ต าแหน่งครูผู้ช่วย                               กรรมการ 
๓. นางแสงระวี  หนูเมือง             ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๔. นางสุภาพร  จิตท้วม               ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการและ เลขานุการ 
๕. นางสาวศศิวิมล  สืบเหล็ก         ต าแหน่งครูผู้ช่วย                               ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์                              
ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั งนี   ตั งแต่วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                                     
                                                     
                                    สั่ง  ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                                                     ลงชื่อ       
       ( นางสาวสมปอง   ช่วยพรม ) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           ๓๐ 
 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
                                                      ที่   ๒๗   / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น     
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
ทั งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั น  
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 

 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  จึงแต่งตั งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน                       
ของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี  

 

๑.  นางสาวสมปอง   ช่วยพรม      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสชุาดา  จันทร์ทุ่ง       ต าแหน่งครูผู้ช่วย                      รองประธานกรรมการ 
๓.  นายนุสนธิ ์ สวนใต้               ต าแหน่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๔.  นางแสงระวี  หนูเมือง           ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๕.  นางสุภาพร  จิตท้วม             ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
                             
 

 

                                                 ลงชื่อ                 
( นางสาวสมปอง  ช่วยพรม ) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)              
 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                                           ๓๑ 
 

                                                     
ที ่ศธ ๐๔๑๕๘.๑๕๔/065                        โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
                                                                                      ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 
                                                             ๒4   มนีาคม   256๓ 
เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
 

ด้วย โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  อ าเภอเมือง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  
เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการประเมินที่มีคุณภาพ  
จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 256๒  โดยมีบทบาทหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 256๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                        

                                               (  นางสาวสมปอง  ช่วยพรม  ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานวิชาการ 



                                                                                                                                                           ๓๒ 
 

 
 
 
 
 

                                         ประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

                                     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมิน 
คุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ 

การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
                                    

                                                       ลงชื่อ       
                                                               ( นางสาวสมปอง  ช่วยพรม ) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  
 

     ลงชื่อ       
                                                                          ( นายอนุรักษ์    หล าภักดี ) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 
 



                                                                                                                                                           ๓๓ 
 

 
 
 
 
 

                                                      
                                         ประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                                           ......................................................... 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ 
นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

                                                           ลงชื่อ        
                           (  นางสาวสมปอง  ช่วยพรม ) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
 

         ลงชื่อ        
                         (  นายอนุรักษ์   หล าภักดี ) 
                                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           ๓๔ 
 

 
 
 
 
 

                                              ประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
          ประกาศ ณ วันที ่ ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 
 

          ลงชื่อ       
       ( นางสาวสมปอง  ช่วยพรม ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           ๓๕ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหา ความรู้ได้                
ดีเลิศขึ นไป 

ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั น ร้อยละ๙๐ 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ๙๐ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด ประสบการณ ์ ระดับดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 
หมายเหตุ การให้ระดับคุณภาพมี ๕ ระดับ คือ  
                        ระดับ  ๕ ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ  ๔  ดีเลิศ  
   ระดับ  ๓  ดี 
   ระดับ  ๒  ปานกลาง  



                                                                                                                                                           ๓๖ 
 

   ระดับ  ๑  ก าลังพัฒนา 
 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒) นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๕) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๖) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ได้ผลการเรียน 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๗) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๔) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดี 

๒.๑ โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ระดับดี 
๒.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ระดับดี 



                                                                                                                                                           ๓๗ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

๒.๓ โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับดี 
๒.๔ โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ๙๐ 

๒.๕ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ       
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดี 

๒.๖ โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 

๓.๑ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง
และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ระดับดี 

๓.๒ ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ๙๐ 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ๙๐ 
๓.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๕ ระดับ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
     ระดับ ๕ ระดับยอดเยี่ยม 

   ระดับ ๔ ดีเลิศ  
   ระดับ ๓ ดี 
   ระดับ ๒ ปานกลาง  
   ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ                           

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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