
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) 

ระดบัการศกึษาขัน้ปฐมวยัและขัน้พืน้ฐานโรงเรียนบ้านใหมส่ขุเกษม ปีการศึกษา 2562 

1. ขอ้มลูทัว่ ไป 

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ที่ตั้งหมู่ที่2 ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย  สังกัด  สพป.สท 1 

เปิดสอน ชั้น อ.2 ถึง ม. 3 มีนักเรียนชาย 102  คน  หญิง  79  คน  รวม  191 

 2. รายงานผลการประเมนิตนเอง 

     มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั 

    ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยมโดยมีรายละเอียดแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก  :   ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
      ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน  

           เด็ก ร้อยละ 87.25 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ร้อยละ  87.25  มีพัฒนาการด้านสังคม 

ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ร้อยละ  85.33  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ

คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ  86.5   

          มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

          ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 

          มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม พุทธศักราช 2561 ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และบริบทของท้องถิ่นที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมพัฒนา 4   ด้านมีครูเพียงพอ

ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยรูปแบบ ที่

หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุน เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน

อ่ืนๆ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้อง เรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย มีสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

               มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

               ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 

 ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาเหมาะสมตามช่วงวัยและจัดประสบการณ์ตามแผนโดยให้เด็กได้มีโอกาสเล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่าง

อิสระเรียนรู้ลงมือทา ตามความต้องการและความสนใจ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข บริหาร

จัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทุกห้องเอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย

วิธีการที่หลากหลายและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 



              ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

              ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ  โดยมีรายละเอียดแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง : ระดับดีเลิศ 

              ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุน  

              ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 สามารถอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องร้อยละ 92.60  ผู้เรียนมี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นร้อยละ  76.73  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นiระดับดีขึ้นไปทุกคน  มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรมร้อยละ  75.69  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

ปลอดภัย ระดับดีข้ึนไปทุกคน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

ของแต่ละระดับชั้น(ระดับ 3 ขึ้นไป)  ร้อยละ 52.69  และ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติติท่ีดีต่องานอาชีพ

ร้อยละ  95.13  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   ร้อยละ  95.83  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยร้อยละ  

97.91  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายระดับดีข้ึนไปทุกคน  มีสุขภาวะที่ดีทางร่างกาย

และลักษณะจิตสังคมระดับดีขึ้นไปทุกคน 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา ผลการประเมินตนเอง : 

ระดบัดเีลศิ   

 ข้อมลู เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน  

               โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านการ

ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์พันธกิจที่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สอดคล้องกับ

นโยบายและแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  และสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  โดยผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตาม

มาตรฐานต าแหน่งตรงความต้องการของครูโดยการส่งครูเข้าร่วมการอบรม/ประชุมกับหน่วยงานต้นสังกัดและการ

อบรมตามโครงการที่ทุกหน่วยงานจัด มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่ เรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ข้อมูล

สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

  

 

 



 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั ผลการประเมนิตนเอง : 

ระดบัดเีลศิ 

 

 ข้อมลู เอกสาร หลักฐานเชิงประจกัษ์ ทีส่นับสนนุ 

   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านนกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทรูDLTV 

DLIT และไกลกังวล)และแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น

เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนนอย่าง

เป็นระบบ(ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน)และน าผลจากการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

ข้อมูลสะท้อนกลับ(PLC)เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้    

               

 

 

 



ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report)ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของ 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวั ย3  มาตรฐาน และใน
ระดับข้ันพื้นฐาน 3  มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพเด็ก/ผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับ
การวางแผนพ ัฒนาต ่อเน ื ่อง และเตร ียมความพร ้อมในการร ับการประเม ินค ุณภาพภายนอกต ่อไป                                                             
   

 

                 (ลงชื่อ) 

                          (นายประณต  จันทร์สมคอย) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง           หนา้ 

สรปุรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา                                                                             
ก 
สว่นที ่1  ข้อมลูพืน้ฐาน 1 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 1 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร 2 
1.3 ข้อมูลนักเรียน          3 
1.4  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 3 
1.5  ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 5 

สว่นที ่2 รายงานผลการประเมนิตนเอง 11 
 2.1  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 11 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 11 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 13 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   15 
             2.2   มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 17 

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 17 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 19 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 21 
ส่วนที่ 3 แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสงูขึ้น                                         24 
สว่นที ่4  ภาคผนวก                                                                                          26  

              ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
              ภาคผนวก ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
              ภาคผนวก ค  ก าหนดอัตตลักษณ์ของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
                               และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              ภาคผนวก ง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                               เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา        
              ภาคผนวก จ  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
                               และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
             ภาคผนวก ฉ  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
                              ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 
             ภาคผนวก ช  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562 
             ภาคผนวก ซ  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  



                                 ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
              ภาคผนวก ฌ  แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้อเรียน” 
                                ปกีารศึกษา 2562   
              ภาคผนวก ญ  ผลการประเมินด้านการคิดค านวณ  แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 
              ภาคผนวก ฎ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย 
                               ของแต่ละระดับชั้น 
             ภาคผนวก  ฎ  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 256 
             ภาคผนวก  ฐ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน )O-Net) 
             ภาคผนวก ฑ  สรปุผลการประเมินตนเองของคณะและบุคลากรทางการศึกษา 
                              โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  ปีการศึกษา 2562 มาตรฐานที่ 3   
                              กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

           ภาคผนวก ณ รูปภาพ  

           คณะผู้จัดท า                                                                                                     84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สว่นที ่1  ข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 
 
1.1   ข้อมลูทัว่ไป 

       ชื่อโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  ที่ตั้งหมู่ที่ 2  ต าบลบ้านใหม่สุขเกษม  อ าเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
โทร 0-5563-5231โทรสาร0-5563-5231website www.banmaisukasame.go.th 
เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
          ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายประณต  จันทร์สมคอย  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  สาขา บริหาร
การศึกษา  ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่  22  พฤศจิกายน  2562  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 0  ปี   
4  เดือน 

ประวตัโิรงเรียนโดยย่อ 
    โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  ตั้งขึ้นเม่ือวันที่  1  พฤษภาคม  2494  โดยอาศัยศาลา 
การเปรียญวัดเกตุวนาราม เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ 
ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนวัดเกตุวนาราม ต่อมาเม่ือ พ.ศ.2507  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้
สร้างอาคารใหม่ เป็นแบบ 014 จ านวน 10 ห้องเรียน บนเนื้อท่ี 49 ไร่  22.5  ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบล
บ้านใหม่สุขเกษม ติดถนนสิงหวัฒน์ และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดเกตุวนาราม  เป็น โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม   
 ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทก่ึงเมือง  การคมนาคมสะดวกมีประชากร
ประมาณ 2,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพต าบล  วัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  เกษตรกรรม และค้าขาย สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดีชาวบ้านที่
มีอาชีพท านาค่อนข้างยากจน นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กผลิตวัสดุก่อสร้าง 
เครื่องนอน  และเฟอร์นิเจอร์จ าหน่าย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมา  คือ ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบวชพระ  
ประเพณีแต่งงาน  เป็นต้น 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (การศึกษาภาคบังคับ)  อาชีพหลัก คือ ท านา
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 25,000 บาทจ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน 
 
 
 

http://www.banmaisukasame.go.th/


1.2 ข้อมลูบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครผููส้อน พนกังาน
ราชการ 

ครอูัตราจา้ง เจ้าหนา้ที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 - 13 - 2 3 

2) วฒุกิารศึกษาสงูสดุของบคุลากร 

วฒุกิารศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนยีบตัร
บัณฑิต 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - 12 7 - 

3) วทิยฐานะ 

วทิยฐานะ ครผููช้ว่ย คร ูคศ 1 คร ู คศ. 2 ครคูศ. 3  คร ู คศ. 4  คร ู คศ.5 
ปีการศกึษา 

2562 
1 1 4 7 - - 

 
4) สาขาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวชิา จ านวน ภาระงานสอนเฉลีย่ของคร ู1 คน (ชม./สปัดาห)์ 

ปฐมวยั 2 30 

ภาษาไทย 3 20 
คณติศาสตร ์ 1 19 

วทิยาศาสตร ์ 3 19 

สงัคม 1 20 
ดนตร ี 1 20 

เทคโนฯ 1 21 
ภาษาองักฤษ 1 20 

ประถมศกึษา 2 20 

สิง่แวดลอ้ม 1 20 
รวม 16 179 

 
 
 
 



1.3  ข้อมลูนักเรยีน 
จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา 2562  รวม........191........คน 
 

ระดบัชัน้ 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลีย่ต่อหอ้ง 

ชาย หญิง 

อ.1 0 0 0 0 0 
อ.2 1 5 5 10 10 

อ.3 1 13 11 24 24 

รวม 2 19 16 34 17 
ป.1 1 10 7 17 17 

ป.2 1 11 4 15 15 

ป.3 1 13 13 26 26 
ป.4 1 9 10 19 19 

ป.5 1 9 9 17 17 
ป.6 1 12 11 23 23 

รวม 6 63 54 117 19.5 

ม.1 1 9 3 12 12 
ม.2 1 9 5 13 13 

ม.3 1 4 1 5 5 

รวม 3 21 9 30 10 
รวมทัง้หมด 11 102 79 191 16.45 

1.4  ข้อมลูการใช้แหลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศกึษา 2562 
 

     แหลง่เรยีนรู ้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. ห้องสมุด 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2.ศูนย์ส่งเสริม
เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทย 

5 5 5 5 5 10 10 10 20 20 20 

3.ศูนย์ส่งเสริมการ
เรียนรู้คุณธรรม 

5 5 10 10 10 40 40 40 40 40 40 

4. ศูนย์การเรียนรู้
ประชาธิปไตย 
 

2 2 2 2 2 5 5 5 10 10 10 



     แหลง่เรยีนรู ้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

5.ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 2 2 2 2 40 40 40 40 40 40 

จ านวนนกัเรียนใชแ้หล่งเรยีนรูน้อกโรงเรยีน  ปีการศกึษา 2562 
แหล่งเรยีนรู ้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านใหม่สุข
เกษม   

3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

2. วัดเกตุวนาราม   3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

3. วัดบ้านใหม่สุข
เกษม   

3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

4. อบต.บ้านใหม่
สุขเกษม   

2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 

5.  อุทยาน
ประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

1 - 1 - - - - - - - - 

6..ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ 5 ต าบลบ้าน
ใหม่สุขเกษม/บ้าน
จ่าก้อง 

1 1 1 - - - - - - - - 

7.ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านจ่าก้อง 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 



1.5 ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

 ระดับการศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั 
น า้หนกั
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย 10 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35 32.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15 14.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.86 ดีมาก 
กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
   และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุม่ตวับ่งชีม้าตรฐานสง่เสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
   สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 
   มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 92.36 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)   
 - ผลรวมคะแนนประเมนิสถานศึกษา  .......92.36..........คะแนน 
 - มีคุณภาพระดับ   ...........ดมีาก.......... 

ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (2-5 ปี) 
/  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
                 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1)  เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยดีอยู่แล้ว  แต่ควรได้รับการดูแลให้มีน ้าหนัก  ส่วนสูงให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยครบทุกคนมากขึ้น  มีการสอดส่องดูแลให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  ดื่มน ้า  ดื่มนมจนหมดอย่างเพียงพอในแต่ละวัน  และมีการออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ  ขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลด้านโภชนาการของเด็กขณะอยู่บ้าน  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปี
การศึกษา 
 2)  เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเรื่อง
ความกล้าแสดงออก  สามารถตอบสนองต่อเสียงเพลง  การร้อง  เล่น  เต้นร าประกอบจังหวะที่เป็นกิจกรรมเสรีให้
มากขึ้น  โดยการจัดหาเครื่องดนตรีให้เด็กเล่น  จัดสถานที่  เวทีหรือลานอเนกประสงค์ให้แสดงความสามารถอย่าง
อิสระ  ควรด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 3)  เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรปฏิบัติตามกฎกติกาในชั้นเรียนอย่าง
เคร่งครัดมากขึ้น  โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎกติกาให้มีหัวหน้ากลุ่มดูแลและรายงานให้ครูทราบ  เช่น  
การขออนุญาตเข้าห้องน ้า  การเล่นในชั้นเรียน  การเข้าแถว  เดินแถว  การรอคอยให้เพ่ือนเล่นของเล่นตามล าดับ
ก่อนหลัง  ก าหนดให้เด็กทุกคนต้องปิดน ้าหลังแปรงฟัน  หรือล้างมือ  การใช้เครื่องเขียนอย่างประหยัด  เป็นต้น  มี
การฝึกทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  ให้เด็กผลัดกันเป็นผู้น ากลุ่มอย่างทั่วถึง  อธิบายให้เด็กเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 4)  เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัยดีอยู่แล้ว  แต่ควรได้รับการฝึกทักษะการคิดรวบยอด
โดยจัดกิจกรรมเสริมด้านการพูดอย่างหลากหลาย  เช่น  การรายงานผลงาน  การเล่าข่าว  เล่าเรื่องราวของตนเอง  
เล่านิทานที่ตนเองชอบในช่วงเช้า  และจัดบรรยากาศให้เด็กมีกิจกรรมในการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น  เป็นการฝึก
การสรุปความคิดเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  ควรด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปี
การศึกษา 
 5)  เด็กส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาครบทั้ง  4  ด้าน  และมีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย  มีความพร้อม
ศึกษาในขั้นต่อไปดีอยู่แล้ว  แต่ควรเน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างทั่วถึงทุกคนมากขึ้น  
เช่น  การเป็นผู้น าในกิจกรรมเคลื่อนไหว  เล่านิทาน  เป็นต้น  เสริมด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้ เด็กเกิด
ความสนใจ  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเด็กมากข้ึน  ควรด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน  2  
ปีการศึกษา 
 6)  สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษาประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายดีอยู่แล้ว  แต่ควรมีการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลพฤติกรรมของเด็กระหว่างอยู่บ้าน  เพื่อให้การพัฒนา
ตามอัตลักษณ์มีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป  ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  2  ปีการศึกษา 
 7)  สถานศึกษามีการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนดีอยู่แล้ว  แต่ควรมี
การพัฒนาต่อยอดเอกลักษณ์ดังกล่าวให้เป็นที ่รู ้จักในวงกว้างมากขึ ้น  โดยมีการจัดท าแหล่งเรียนรู ้ภายใน



สถานศึกษาที่หลากหลาย  ตอบสนองต่อการเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ชุมชน  และโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายสามารถเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้  จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
อ าเภอต่อไป  ควรด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา(ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินการแล้วได้รับเกียรติบัตร
สถานศึกษาพอเพียงเมื่อ) 
 8)  สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  แต่ควรมกีาร
ก าหนดแผนงานในระยะยาวเพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความเป็นระบบยั่งยืนมากขึ้น  มีการสร้างเครือข่ายการเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออกอย่างกว้างขวางมากขึ้น  จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชนทุกปี  ควรด าเนิ นงานให้
เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรมีการประสานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก  
ที่ต้องการให้ครูมาฝึกสอนในระดับปฐมวัย  เพื่อแก้ปัญหาการดูแลเด็กยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับ
การดูแลพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  ควรด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรมีการน าเด็กเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนมากขึ้น  ฝึกการสังเกต  ส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้
เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ เช่น  การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช  การเลี้ยงแมลง  เป็นต้น  มี
การฝึกให้เด็กน าผลการเรียนรู้ที่ได้รับมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารและ
การคิดรวบยอดควบคู่กันไปด้วย  นอกจากนี้ควรมีการจัดท าผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปี
การศึกษา 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาทุก
คนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มากขึ้น  มีการให้ความรู้เพิ่มเติม  
รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญทุกครั้งเมื่อมีการประชุมประจ าสัปดาห์ของกลุ่มงาน  หรือการประชุม
ประจ าเดือนของครู  และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและร่วมประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานให้มากขึ้น  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2  ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศกึษา  และมธัยมศึกษาระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน(ประถมศกึษา  และมธัยมศึกษา) 
น า้หนกั
คะแนน 

คะแนน           
ที่ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.54 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.11 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.90 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 5.00 5.00 ดีมาก 
                  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 5.00 5.00 ดีมาก 
                          สถานศึกษา    

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน   
                   รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
มาตรฐานที่  4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    



ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                  และต้นสังกัด 

5.00 4.82 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด 100.00 80.03 ด ี

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย 93.97 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ        /  รบัรอง                    ไมร่ับรอง 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบมากขึ้น  เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เช่น  การท่องค าศัพท์
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  การฝึกเขียนตามค าบอก  การท่องสูตรคูณ  การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข่าวประจ าวัน  การสรุปบทความที่อ่าน  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการอย่างสม ่าเสมอ
ทุกวัน  เช่น  การแข่งขันตอบปัญหา  การประกวดผลงานผู้เรียน  การแต่งเรียงความ  ประกวดโครงงาน  ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ควรมีการเน้นการฝึกปฏิบัติจริง  ผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติกา ร  ใช้แผนผัง
ความคิด  การท าโครงงานอย่างสม ่าเสมอ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมควรมีการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย  มีการมอบหมายการท ารายงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมทุกสาระตามหลักสูตรและสอนให้ครอบคลุม  ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างสมดุลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ควรมีการเพ่ิมคาบการสอนในแต่ละสัปดาห์เพ่ือให้การเรียนรู้
มีความต่อเนื่องมากขึ้น  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรมีการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานการติดตามการสอนซ่อมเสริมตามแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา  ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อให้การสอนซ่อมเสริมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
มีการก าหนดปฏิทินหรือตารางเวลาในการสอนที่ชัดเจน  น าผลการประเมินในบันทึกหลังสอนมาวางแผนและจัด
สอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน  มีการบันทึกผลการสอนซ่อมเสริม  และประเมินผลหลังการสอนซ่อมเสริมทุกครั้ง  มี
การให้ครูทุกคนรายงานผลการจัดสอนซ่อมเสริมเป็นประจ าทุกเดือน  และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกัน  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     สถานศึกษาควรมีการน าผลการประเมินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การประเมินการจัดการ
เรียนรู้  และการตรวจสอบแบบวัด  แบบทดสอบของครู  มาวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  โดยวาง
แผนการพัฒนาครูร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายขนาดเล็ก  มีการจัดหาวิทยากรจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้  มีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ครู
ควรมีการจัดเตรียมและใช้สื ่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที ่สอน  เน้นการใช้สื ่อ



เทคโนโลยีให้มากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และศิลปะ  
ที่ครูไม่มีความถนัด  มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  เรื่องต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ควรวางแผนการจัดการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  น าผลการสอนซ่อมเสริมมาปรับพัฒนาการเรียน
การสอนเรียน  ติดตามและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมากขึ้น  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีอยู่แล้ว  แต่ควรส่งเสริมให้บุคลากรใน 
สถานศึกษาทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มากขึ้น  มีการให้
ความรู้เพิ่มเติม  รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญทุกครั้งเมื่อมีการประชุมประจ าสัปดาห์ของกลุ่มงาน  
หรือการประชุมประจ าเดือนของครู  และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและร่วมประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงานให้มากข้ึน  ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  2  ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สว่นที ่2  ข้อมลูผลการประเมนิตนเอง   

 
 

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในให้ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศึกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยก าหนดมาตรฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561  ด้วยวิธีการหลากหลาย  
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงฯ ก าหนดเกณฑ์การ พิจารณา เป็นร้อยละ และระดับคุณภาพดังนี้   

ระดบัคณุภาพและความหมาย  
เกณฑ์การพจิารณา ระดบัคณุภาพ ความหมาย 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ     0 - 59.99 1 ก าลังพัฒนา 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   60 – 69.99 2 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ   70 – 79.99 3 ดี 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ   80 – 89.99 4 ดีเลิศ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ   90 - 100 5 ยอดเยี่ยม 

 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั ภาพรวม  :  ผลการประเมินอยู่ในระดบั ยอดเยีย่ม  
     โดยมีรายละเอียดแต่ละมาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพเดก็  :   ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั ดเีลศิ 
                 1.1 มีพฒันาการด้านรา่งกาย แข็งแรง มสีขุนสิยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ 

                กระบวนการพัฒนาโรงเรียนด าเนินการจัด กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบกิจกรรม ประจ าวัน  
กิจกรรมที่เรียนรู้ตามหน่วยการเรียน และโครงการ/กิจกรรมที่เปิด โอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้   การก าหนดกิจกรรมประจ าวันของเด็กทั้ง ในรูปแบบกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ การท าความสะอาด
ร่างกาย  การพักผ่อน และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันและกิจกรรมอาหารเสริม
(นม) การก าหนดกิจกรรมหลักของโรงเรียนประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมในวงกลม กิจกรรม
เสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมอันประกอบไปด้วย มุมบ้านน้อยนักวิทยาศาสตร์   
มุมบ้าน  มุมนิทาน  มุมบล็อก  มุมปั้น  มุมสุขภาพ  มุมน ้า มุมทราย   กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด และ
กิจกรรมกลางแจ้ง โดยครูผู้สอนด าเนินการออกแบบกิจรรม เลือกสื่อการสอนที่ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ดูแล รักษาสุขภาพร่างกายตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  และการฝึกทักษะ กลไกลของร่างกายตามวัย  กิจกรรมแปรง
ฟันหลังรับประทานอาหาร  การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  ตลอดจนสุขนิสัยที่ดีและมีสุขภาพที่ดีคล่องแคล่ว
ว่องไวมีร่างกายแข็งแรง  การก าหนดหน่วยการเรียนที่ส่งเสริม และปลูกฝังเห็นความส าคัญของการดูแล สุขภาพ
ร่างกาย การออกก าลังกาย เพ่ือให้ เด็กสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงใน ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ หน่วยการเรียน ร่างกาย
แข็งแรง หน่วยการเรียน วิทยาศาสตร์รอบตัว เรื่อง คุ้นเคยกับ สิ่งมีชีวิต และหน่วยการเรียน อยากรู้อะไร เกี่ยวกับตัว



ฉัน ซึ่งส่งเสริมให้เด็กฝึกการตั้ง ค าถามเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแล สุขภาพร่างกายของตนเอง  การจัดโครงการกีฬา
ภายในสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ ฝึกการท างานของกล้ามเนื้อ การ เคลื่อนไหวโดยนกีฬาที่มีวิธีการเล่นเหมาะ กับวัย
ของเด็ก เช่น การวิ่ง  และ การเล่นกีฬาที่มีอุปกรณ์ในการเล่น รวมทั้ง จัดให้มีการชั่งน ้าหนัก ส่วนสูงเป็นประจ าทุก
เดือนพร้อมทั้งน าข้อมูลมาบันทึกการ เจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ส่งผลให้   

-  เด็กร้อยละ 82.5  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง 
         -  เด็กร้อยละ 84.5  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
        -  เด็กร้อยละ  84    มีการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย 
       -  เด็กร้อยละ  83.5   ดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
         ทั้งนี้พิจารณาจาก เด็กมีน ้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

อนุบาล 2 สามารถเล่น ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 5 นาที โดยไม่เหนื่อยง่าย เด็กอนุบาลเล่น ออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 10 นาที โดยไม่เหนื่อยง่าย  เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน ้า 
แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน รับประทานอาหารที่มีแระโยชน์ และระมัดระวัง
ตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ครบทุกรายการ ด้วยตนเอง และ
ปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ  

         โดยสรุป  เด็กร้อยละ  87.25  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเอง  

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ ์จติใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได ้
       กระบวนการพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ควบคุมอารมณ์ของตนเอง อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส ในการปฏิบัติกิจกรรม 
ประจ าวันที่ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถและน าเสนอความคิดเห็นหรือผลงานในลักษณะรายบุคคล รายกลุ่ม
ขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ จัดกิจกรรมพิเศษ หรือโครงการที่ ส่งเสริมสุนทรียภาพให้แก่เด็กในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
             1) ด้านศิลปะ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะให้องเรียนโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญ  
ทางด้านวิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย และ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายสอดคล้องกับหน่วย 
การเรียนรู้ ที่เด็กได้รับความรู้  การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถด้าน ศิลปะ เช่น การประกวดวาด
ภาพในวันสุนทรภู่  วันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
             2) ด้านดนตรี  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ด้วยการเปิดเพลงที่หลากหลายเหมาะสม
กับวัยหรือเหตุการณ์   นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ มีประสบการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี  
การจัดกิจกรรมที่เด็กเรียนรู้และแสดง ความสามารถในการร้อง การเต้น การแสดง เช่น กิจกรรมประกวดร้องเพลง วัน
แม่ การแสดงวันขึ้นปีใหม่  วันเด็ก 
             3) ด้านการชื่นชมธรรมชาติ โดย น าเด็กไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน  ชุมชน หรือศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5    เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ รักธรรมชาติ  รวมทั้งการจัดการเรียนรู้
ในหน่วยการเรียน วิทยาศาสตร์รอบตัว เรื่อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหน่วยการเรียนตามเรียนรู้ดูเรื่องพืช ส่งผลให้     

- เด็กร้อยละ 83.5  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ   



- เด็กร้อยละ 83 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
- เด็กร้อยละ  84  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
- เด็กร้อยละ  84  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ ชื่นชมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย 
ทั้งนี้พิจารณาจากการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสานสัมพันธ์ของ 

กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตาได้
ตามวัย และปฏิบัติได้อย่างสม ่าเสมอจนเป็นนิสัย มีพฤติกรรม การพูด ท า แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมในหลายสถานการณ์ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย ใน
ทุกสถานการณ์  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ มีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะท ากิจกรรมทุกครั้ง 
                โดยสรุป  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ แสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 87.25 

1.3  มีพฒันาการด้านสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง และเปน็สมาชกิทีด่ีของสงัคม 
         กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็ก ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมในกิจกรรมประจ าวัน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ปรับตัวและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนผ่านกิจกรรมการเล่น ต่าง ๆ เช่น การร่วมกิจกรรมตามกิจกรรมหลักของ

โรงเรียน การท ากิจกรรมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ รวมทั้งจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียน และ โครงการ

ต่าง ๆ ที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้       

                      จัดโครงการดาวเด็กดี โดยให้ครูประจ าชั้นคัดเลือกเด็กที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับ คุณธรรมใน

ด้านที่ก าหนดแต่ละเดือนเพ่ือให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญ เห็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเพื่อน าไปปฏิบัติ       

จัดให้มีกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การแบ่งปัน มีน ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น       

โครงการไหว้ครู   กิจกรรมวันภาษาไทย  โครงการวันส าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมวันลอย

กระทง กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นอกจากนี้ยัง

จัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนหน่วยมารยาทไทย หน่วยวัฒนธรรมไทย และหน่วยภาษาในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง

การส่งเสริมให้ผู้เรียน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยในกิจวัตร ประจ าวัน เช่น การไหว้ การกล่าวทักทาย ขอบคุณ ขอ

โทษ การพูดจาสุภาพไพเราะที่ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตน ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ   

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องความประหยัด   การจัดกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย

เป็นกิจกรรมของสายชั้นอนุบาล ปีที่ 2-3 ที่จัดให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ เกี่ยวกับการตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัว โดยจัดสถานการณ์จ าลองให้เด็ก เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องป้ายสัญญาณจราจร และการปฏิบัติตนในการเดินทาง 

เพ่ือ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องการมีวินัย ส่งผลให้ 

- เด็กร้อยละ  83.5มีพัฒนาการด้านสังคม 
- เด็กร้อยละ  84.สามารถการช่วยเหลือตนเอง 



- เด็กร้อยละ  80  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
โดยพิจารณาจากเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  

ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย การไหว้ 
การยิ้ม เช่น ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น หรือเคารพความแตกต่างระหว่ างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานของครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง   สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในชั้นเรียน บอก
โทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาได้ ปฏิเสธสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภยั
อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอจนเป็นนิสัย ในระดับดีข้ึนไปทุกคน  และมีบางคน
ที่มีพฤติกรรมโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้  

โดยสรุป เด็ก  ร้อยละ  85.33  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
 1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

              กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมมีโครงการการ/ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ให้

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยมีรายละเอียด  ดังนี้       

              ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะภาษา การคิดรวบยอด การแก้ปัญหา และการ

แสวงหาความรู้ โดย ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสมรรถนะของ      

ปฐมวัยจากนั้นออกแบบกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติในหน่วยการเรียนต่าง ๆ จากนั้นประเมินผลพฤติกรรมที่

แสดงความสามารถเด็กตามวัตถุประสงค์ด้วย วิธีการสังเกต การดูชิ้นงาน การสัมภาษณ์ เพื่อน าผลมาใช้ในการ

วางแผนงานต่อไป   การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมเล่านิทาน  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี

ทักษะการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ ตามวัย  นอกจากนี้ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมใน

เรื่องภาษา เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ถึงความส าคัญของการใช้ทักษะภาษาทางด้าน การฟัง  การอ่าน การพูด การเขียน 

จากกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจ าวันและน ามาสร้างสรรค์ผลงาน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆรอบตัว โดยจัดการเรียนการสอนแต่ละหน่วย การ

เรียนที่บูรณาการสาระที่ผู้เรียนควร เรียนรู้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในแหล่งรู้ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น วัดเกตุวนาราม  

วัดบ้านใหม่สุขเกษม  แปลงสวนผักของโรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านใหม่สุขเกษม  ,ศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 เป็นต้น จัดกิจกรรมให้เด็กมีความใฝ่รู้ สังเกต และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

โดยจัดกิจกรรมเสรีมีความหลากหลายทั้ง กิจกรรมและมุมประสบการณ์ให้เด็กได้ เลือกท าตามความสนใจ จัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น กิจกรรมการสังเกต กิจกรรมการ ส ารวจ กิจกรรมทดลอง 

กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ รวมทั้งจัดท าบันทึกการเรียนรู้ และบันทึกการอ่านเพื่อให้ผู้เรียนฝึกการบันทึกสิ่งที่ได้

เรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน จัดกิจกรรมนิทานส่งเสริม กระบวนการคิด กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเสรี และ

กิจกรรมกลางแจ้ง เพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆให้กับเด็ก รวมทั้งฝึกทักษะ การคิดแก้ปัญหา โดยครูถามค าถามปลายเปิด 

จากนั้นจึงจัดสถานการณ์หรือ ก าหนดปัญหาให้เด็กแก้ปัญหาตามวัย  และจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมเรียนรู้



เกี่ยวกับ ประเด็นที่ก าลังเรียนรู้ร่วมกัน เช่น กิจกรรม ประดิษฐ์กระทงจากพืช กิจกรรมพันธุ์ไม้เพ่ือพ่อ ฯลฯ รวมทั้ง

การจัดการเรียนรู้ใน รูปแบบโครงงานเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ 

ส่งผลให้ 

- เด็กร้อยละ  84 มีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

- เด็กร้อยละ  82  สื่อสารได้ตามช่วงวัย 

- เด็กร้อยละ  83   มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

- เด็กร้อยละ  84  แสวงหาความรู้ได้ 

ทั้งนี้พิจารณาจาก  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ 

หรือพยายามค้นหาค าตอบ   อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบ

ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 

สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น     ใช้

สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นต้น  ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

โดยสรปุ เด็กร้อยละ  86.5  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ ได้ระดับดีขึ้นไป  และไม่มีเด็กท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง  

กิจกรรมและโครงการพิเศษอืน่ๆ 

1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน จากการแข่งขันกีฬานักเรียนของกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนสิงหวัฒน ์

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน จากการแข่งขันกีฬานักเรียนของกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนสิงหวัฒน ์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน คน จากการแข่งขันกีฬานักเรียนข องอ าเภอกง

ไกรลาศ 

ข้อมลู  หลกัฐาน  เอกสารเชงิประจักษ ์  

 1.  ผลการประเมินนักเรียนตามระดับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ และ
สติปัญญา) 
 2.  รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 3.  รายงานผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 4.  รายงานผลโครงการทัศนศึกษา 
 5.  ภาพถ่ายการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กและการตรวจสุขภาพเด็กจากโรงพยาบาล 
      ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านใหม่สุขเกษม 



 6.  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  7..พฤติกรรมของเด็กตามแบบบันทึกพฤติกรรม 

  8  .ผลงานเด็กจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 

  9  ..ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม  

  10.. กิจกรรมวันส าคัญผลสรุป  

  11  ..สรุปโครงการกีฬาภายในสัมพันธ์  

  12  .กรรมประจ าวันตารางการจัดกิจ  

  13  .สมุดบันทึกประจ าตัวนักเรียน  

  14  .กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเร ีียน 

  15  .โครงการอาหารกลางวัน  

  16  .รางวัลต่างๆ ที่โรงเรียนได้รับ  

  17  .แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลการจัดประสบการณ์  

  18  .หลักสูตรสถานศึกษา  

  19  .แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน  

  20  .สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย           

  21  .สรุปผล โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 

  22.สรุปผลโครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 

 23 . โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

24. สรุปผล โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  

จดุเดน่  จดุทีต่้องพฒันา  และแนวทางพฒันาเพื่อใหม้ีคณุภาพทีสู่งขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน ้าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย   
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่ออุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส  ร่าเริง  
สนุกสนาน  ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวันอย่างดี 

ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่
เกิดจากการอ่านออก  เขียนได้  การท ากิจกรรม
เสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  การพัฒนา  
ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น  การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนออกจากห้องน ้า  
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลง
ชาติ  การใช้ค าพูดขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้วาจา
สุภาพเหมาะสมกับวัย 
 



แนวทางพฒันาเพือ่ใหม้ีคณุภาพทีสู่งขึน้ 

1.  จัดท า โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  เพ่ือ

จะช่วยพัฒนาด้านการมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และการแก้ปัญหาที่

เกิดจากการอ่านออกเขียนได้  การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย   

2.  เพื่อการพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น  การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนออก

จากห้องน ้า  ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย  เช่น 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข  กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ   

3.  จัดท าแผน  โครงการส่งเสริมสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 

ประการ  กิจกรรมวันส าคัญ  และกิจกรรมประจ าวัน  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กรู้จักการยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ   

การใช้ค าพูดขอบคุณ  ขอโทษ  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย   

มาตรฐานที ่2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ  :  ผลการประเมินอยู่ในระดบั  ยอดเยีย่ม 

                  กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาที่
มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ ใน 
รูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้บริหาร คณะกรรมการ 
สถานศึกษา  และครูได้ร่วมกัน จัดท าตามข้ันตอนต่อไปนี้  

      1.ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อปรับใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท 
ของชุมชนและท้องถิ่น  

                2. ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลาง ปฐมวัย พุทธศักราช 2530 เพ่ือ เป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อ 
การเรียนและแนวคิดให้สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก จัดท าหัวข้อใน การบูรณาการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะต่างๆ 

                3. จัดท าแนวการจัดกิจกรรมเพ่ือ เป็นแนวทางแก่ครูในการออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้ง          
การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะให้แก่เด็กเพ่ือส่งเสริมการใช้ ประสาทสัมผัส และเพ่ือส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้  

               4. จัดให้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรจากฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ ข้อเสนอแนะแก่ครูในการจัด 
กิจกรรมที่เหมาะสมการจัดกิจกรรมอบรม หรือ แนะน าแหล่งข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ครู เช่น การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 และการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาเด็กนอกจากนี้ยังน านวัตกรรมการสอนแบบโครงการมาปรับใช้ ในการจัดกิจกรรม โดยจัดภาค 
เรียนละ 1-2  ครั้ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง   



                      โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมมีทีมงานบริหารบุคคลในการดูแลด้านการจัดครู ให้มีสัดส่วนที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน มีคุณสมบัติเหมาะสม และความรู้ความสามารถที่เหมาะสม กับภาระงานที่รับผิดชอบ โดย
ก าหนดภาระงานครูอย่างชัดเจน 
                     โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู โดยระบุไว้ในแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษา(แผนกลยุทธ์) แผนการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยครูมืออาชีพ ข้อ 2.8  โครงการพัฒนา

บุคลากร(งานบริหารบุคคล)  ส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ  

 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน โดยค านึงถึง ความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้เป็นรายบุคคล และกลุ่ม เช่น ก าหนดมาตรการความปลอดภัย การเฝ้าระวังโรคท่ีมีจาก
ยุง   การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ มีแสงสว่าง อุปกรณ์การเล่นเพียงพอกับจ านวนเด็ก รวมทั้งการครูฐณฺฏษณ
บริเวณจุด รับ-ส่ง ในช่วงเช้าและเย็น จัดแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกบริเวณห้องเรียนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายให้กับเด็ก เช่น การจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริม 
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การจัดป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียน  วันส าคัญต่าง ๆ เหตุการณ์ส าคัญ  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก 
 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมีการใหบ้ริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  โดยได้รับสื่อการเรียนการสอนจากโครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอทีวี 
และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าให้ครูสามารถน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

   โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมมี  การส่งเสริมบทบาทครูและบุคลากรในระดับปฐมวัยให้มีส่วนร่วมในการก
ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ สถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพจริง มีการจัดท า
โครงการ และกิจกรรม ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและสามารถปฏิบัติได้จริง ครรู่วมก าหนดโครงการ และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและทักษะด้านต่าง ๆให้แก่เด็ก   ส่งเสริมบทบาทครูมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บุคลากร โดยมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนครูในสายชั้นและรวมพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อ ร่วม
สะท้อนสภาพปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและรายกลุ่ม  จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการ 
เชิงวิชาชีพเพ่ือให้บุคลากร ในระดับปฐมวัยร่วมกัน พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมบทบาท
ครูในการประกับคุณภาพภายใน โดย จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดเก็บร่องรอยการ ด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องอัตลักษณ์ ของโรงเรียน  ส่งผลให้ 

-  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีคุณภาพระดับ
ยอดเยี่ยม 



- การจัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

- การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

- การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียงมีคุณภาพระดับ
ยอดเยี่ยม 

- ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์มี
คุณภาพระดับยอดเยี่ยม 

โดยพิจารณาจาก 
1. .มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม พุทธศักราช 2561 ที่สอดคล้องกับ  

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 และบริบทของท้องถิ่นที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน 
                2. เปิดท าการสอนชั้นอนุบาล 2 จ านวน 1 ห้อง  โดยมีนายภูริพัฒน์  ส ารีดี  ครู คศ.1 จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นครูประจ าชั้น  อนุบาล 3  จ านวน 1 ห้อง  โดยมีนายวิเชียร  อ่วมน้อย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ครูผู้ทรงคุณค่าท่ีมีความช านาญการในการสอนระดับปฐมวัย  เป็นครูประจ าชั้น 
   3.  3. มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  วางแผน /การณ์ให้แก่เด็กโดยก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ออกแบบการจัดประสบ

รายสัปดาห์  ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  และส่งเสริเสริมให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โดยการออกเยี่ยมบ้าน   
  4. .มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความ

ปลอดภัย โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เช่น อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน 

จ านวนเพียงพอ และขนาดหมาะสมกับเด็ก สะอาดและปลอดภัย  .มีมุมหนังสือ และจ านวนหนังสือเพียงพอ 

เครื่องเหมาะสมกับวัยสนามเด็กเล่น และมี เล่นที่เหมาะสม ปลอดภัย มีพื้นที่และอุปกรณ์ส าหรับการแปรงฟัน ล้าง

มือ และท าความสะอาดร่างกาย  มีห้องพยาบาลที่สะอาด เหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีระบบดูแล ตรวจสอบซ่อม

บ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีระบบดูแล ตรวจสอบซ่อม

บ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

        5.มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ หลากหลายและเพียงพอ มีความปลอดภัย 
และเหมาะสมกับวัย  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างสอดคล้องกับกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการน าผลการใช้สื่อมาปรับปรุง
คุณภาพ  
         6.  .มีการส่งเสริมบทบาทครูและ บุคลากรในระดับปฐมวัย ให้มี ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และทิศ
ทางการพัฒนาของ สถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครูร่วมก าหนดโครงการ และ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 



ทักษะด้านต่าง ๆให้แก่เด็ก   ส่งเสริมบทบาทครูระดับปฐมวัยให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากร โดยมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนครูในสายชั้น   โรงเรียนและครูจัดโครงการ  /กิจกรร มที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เก่ียวข้องตามพันธกิจของ โรงเรียน เช่น โครงการกีฬาภายใน
สัมพันธ์   กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ตรงตามสภาพจริง โดย น าข้อมูลการประเมินจากการประเมินตนเอง  เพ่ือน
ครูประเมิน มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งให้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารเพื่อร่วมสะท้อนสภาพปัญหาที่พบในการ
ปฏิบัติงานทั้งในลักษณะ รายบุคคล และรายกลุ่ม   จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพ่ือให้บุคลากร ใน
ระดับปฐมวัยร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ      การส่งเสริมบทบาทครูในการประกับคุณภาพ
ภายใน โดย จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บร่องรอยการ ด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมทั้ง ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องอัตลักษณ์ ของโรงเรียน 

7. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ

เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวีัย และอตัลักษณ์ของสถานศึกษา เสนอมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  ด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ

จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  จัดท าเอกสารแผ่นพับเพ่ือรายงานต่อสาธารณชน 

ข้อมลู  หลกัฐาน  เอกสาร  เชงิประจักษ ์ มดีงันี้ 

  1.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์) ปีการศึกษา 2561-2564 
  2.  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
                3.  รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โครงการ 
                 4.  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม พุทธศักราช 2561 
                 5. แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
                 6.แบบประเมินและสรุปผลการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
  7.  ภาพถ่ายการด าเนินงานในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ 
  8.  แผนการจัดประสบการณ์ 
  9.  ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์    
  10.  รายงานผลการเข้ารับการอบรมการศึกษาของครูปฐมวัย 
  11.  ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 
  12. แบบประเมินพัฒนาการ (อบ.) 
  13. สภาพบรรยากาศภายในชั้นเรียน 
  14. รางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ 



  15. สื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในชั้นเรียน 
                 16. ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์ทางเฟสบุ๊คของโรงเรียน 
                 17. แบสรุปและประเมินผลตามมาตรฐานที 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
จดุเดน่  จดุทีต่้องพฒันา  และแนวทางพฒันาเพื่อใหม้ีคณุภาพทีสู่งขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

 1 .โรงเรียนได้ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2561 ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 และบริบทของ

ท้องถิ่นที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  

ในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มี ความเหมาะสมกับ

วัยของผู้เรียน ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้

ที่ค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

และน าสู่   การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย

ผู้บริหาร คณะกรรมการ สถานศึกษา  และครูได้

ร่วมกัน จัดท า 

2  .   บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

เป็นระเบียบ  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  และ

ปลอดภัย  มีการปรับภูมิทัศน์ ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีอาคาร

สถานที่   อาคารเรียน  อาคารประกอบ

ห้องเรียน  ห้องส่งเสริมการเรียน  ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่

หลากหลาย  ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบ  ทั้งในและนอกเวลาเรียน  

3. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนรวม 

1.จัดท าคู่มือประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อ

แนะน าแนวทาง และสร้างความเข้าใจให้แก่ ครูใน

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2 จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

3 พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

 

แนวทางพฒันาเพือ่ใหม้ีคณุภาพทีสู่งขึน้ 

1. บริหารคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

           2.. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านปีละ  1  ครั้ง 



           4. ส่งเสริมครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาทางด้านวิชาชีพ 

 5. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     

 6. ปรับปรุง/พัฒนาอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีและเอื้อต่อการ

เรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   :   ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมก าหนดพันธกิจที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพตามหลักสูตรก าหนด โดยครูด าเนินการจัดกิจกรรมที่สามารถ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ตามกระบวนการต่อไปนี้      
                    1. จัดกิจกรรมให้ครูพัฒนาความรู้ของตนเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอน โดยจัดการอบรม   
                        และแนะน าแหล่งข้อมูล       
                   2. ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลและออกแบบกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก  
                       และ สอดคล้องกับมาตรฐานอันพึงประสงค์ของเด็กที่ต้องการส่งเสริม       
                   3. ฝ่ายวิชาการให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเลือก วิธีการสอน และสื่อการสอนให้  
                      เหมาะสมกับกิจกรรมและ พัฒนาการของเด็ก   

                    4. ครูจัดกิจกรรมตามกิจกรรมหลักของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมใน
วงกลม  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมเสรี เล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง  และ 
กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิด โดยครูออกแบบกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น        
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมบูรณาการทักษะการคิด ในทุกกิจกรรม   เช่น 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  โครงการทัศนศึกษา  

                    โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง 
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสมตามวัย  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยเปิดโอกาสให้เด็กเลือก 
ในเรื่องที่สนใจรวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กจัดแสดงและน าแสดงองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนให้ผู้อื่นรับทราบ 

  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยได้จัดหาสื่อการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และ สติปัญญา  มีสื่อท้ังเป็นของ
จริงและสื่อธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเด็กโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนของเด็ก 
เช่น สื่อจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ การสนับสนุนให้ครูมีศักยภาพด้านสื่อเทคโนโลยี กล่าวคือส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet)  ในการเรียนรู้  
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผล ให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู 



 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัยเป็นภารกิจส าคัญที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูต้องสามารถเก็บร่องรอย หลักฐานการ เรียนรู้และด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งครูมีการจัดการในการประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู้ของ
เด็กอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการแประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยให้เป็นส่วนหนึ่งขอการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเล่นของเล่นและเก็บเข้าท่ี การวางรองเท้า การเก็บที่นอนของตนเอง ทั้งนี้ครูได้ท า
การประเมินตามแบบการประเมินตามสภาพจริงด้วยการจดบันทึกพฤติกรรมเด็ก และน าไปวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้รวมทั้งฝึกฝนวินัยที่ดีให้กับเด็กต่อไป  อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้ เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและของบุตรหลาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

 ส่งผลให้ 

- ครรู้อยละ 100 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ   

- ครูร้อยละ 100 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โดยพิจารณาจาก 
1. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  

จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลโดยความ
ร่วมมือของ พ่อแม่ และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีได้และจัดประสบการณ์ตามแผน 

2. ครูทุกคนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสเลือก 

ท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถของตน  เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถของตน 

3. ครูจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง   

4. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสเล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ เรียนรู้  ลงมือท า  ตามความต้องการ 
 และความสนใจและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 



5. ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก   
6. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม และใช้สื่อ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   
7.  ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ  

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม มีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็ก และสื่อสาร
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 

ข้อมลู หลกัฐาน  เอกสาร  เชงิประจักษ ์ มดีงันี้ 

       1.  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม พุทธศักราช 2561 
       2.  แผนการจัดประสบการณ์บันทึกผลหลังสอน 
      3.ผลการประเมินนักเรียนตามระดับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ  
         และสติปัญญา)   
  3.รายงานผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
  4.  ตารางการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
  5.  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

    6.  ผลงานเด็กจากแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 

   7.  ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 

   8.  แบบสรุปและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมต่างๆ เช่น  โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมวันส าคัญ 

   9.  แบบประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 

เป็นส าคัญโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  ปีการศึกษา 2562 

                จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา  และแนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

1. ครคูวามรู้ความสามารถตรงสาขาวิชาที่สอน และ

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอน ท าให้ครู

สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมี

กระบวนการพัฒนาครูให้สามารถออกแบบรูปแบบ

การสอนทีเ่หมาะกับพัฒนาการ และทักษะที่จ าเป็น 

ตามวัยส าหรับเด็ก สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การศึกษาปฐมวัยให้แกผู่้ปกครอง  

2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีการวางแผนและ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่

1.ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

หน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพ่ือน าความรู้ที่ ได้จาก

การแลกเปลี่ยนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้แก่เด็ก 



สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561  และจัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ก าหนด  และมีการ
บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

    แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

1.  โรงเรียนก าหนดให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  

ให้มีคุณภาพโดยเด็กสามารถแสดงออกทางด้านอารมณ์  และความรู้สึกพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมความรู้สึก

จากการรับรู้ของตนเองไปสู่การรับรู้ของผู้อ่ืน  มีความอยากรู้อยากเห็น  มีอารมณ์ร่วมไปกับสีสันรูปทรงของาน

ศิลปะ  เสียงดนตรีและท่าทางจังหวัดของการเคลื่อนไหว 

2.ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เพ่ือน าความรู้ที่ ได้จากการ

แลกเปลี่ยนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม :  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ   โดยมีรายละเอียด 

แต่ละมาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน :    ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 

                 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                       กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายที่ส่งผล ต่อความสามารถในการอ่าน      
การเขียน  การสื่อสาร  ผ่านการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   จัดให้มีมาตรการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน และพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม  ครูผู้สอนในระดับชั้น ป.1- ม.3 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์  จัดให้มีซ่อม
เสริมเป็นรายบุคคล  

                          โรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

วันภาษาไทย กิจกรรมภาษาไทยวันละค าเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง   

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันอังคาร  การฝึกพิธีกรน้อยสองภาษา           
ด้านการคิดค านวณ  เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน และนอกห้องเรียน
ที่ สอดคล้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ จัด กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องของจ านวน และการด าเนินการ  การวัด  เราขา
คณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลความน่าจะ เป็นแก้ไขปัญหาจากโจทย์ในแบบฝึกหัดที่สามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร   



     โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง มีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์  ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด  น าเสนอความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา 
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบหรือผ่านการ
สร้างการทดลอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่             
อ่านเขียนสะท้อนคิด โดยครูผู้สอนในรายวิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และในทุกรายวิชา จะ
เป็นผู้ส่งเสริมความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ในทุกระดับชั้นโดยฝึกให้ผู้เรียนหัดคิดตั้ง 
ค าถาม  น าสถานการณ์มาให้ฝึกค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสาร  สิ่งแวดล้อม หรือ สถานการณ์ใกล้ตัว  สอนโดยวิธีตั้งค าถาม 
แบบวิเคราะห์เบื้องต้น  ฝึกหาความสัมพันธ์ เชิงเหตุผล การเปรียบเทียบ การจัดล าดับ ความส าคัญ             
นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุน การเรียนรู้ เช่น การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

   โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่าง เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  และเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมงานเลือกคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มี
แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้  มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอย่าง สร้างสรรค์  

ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   โรงเรียนสนับสนุนให้ ผู้เรียนใช้ความรู้ การแก้ปัญหา และทักษะ 
กระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์   โดยก าหนดให้ครูผู้สอนในรายวิชา ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  การ
งานอาชีพ จัดการเรียนรู้โดยผ่านการท าโครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 โครงงาน   มี ครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถก าหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้จาก หน่วยการเรียนมาใช้ใน
การแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิดตามที่ตนเองสนใจ  และมีการทดลองใช้ตามวัตถุประสงค์และ น าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต  โดยมีการน าเสนอนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างข้ึนหน้าชั้นเรียน และนวัตกรรมใดที่มีความน่าสนใจ และมี
ความเป็นไปได้จริง จะได้น าเสนอในกิจกรรมการประกวด/แข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย หรือระดับเขตพ้ืนที่ฯต่อไป  

       โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  จ านวน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  และรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม วิชางานเลือกคอมพิวเตอร์  และวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 
1-6  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 กิจกรรม ได้แก่  การเรียนคอมพิวเตอร์  การปฏิบัติกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสอนซ่อมเสริม  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน  มีการก ากับ   ติดตามและ ประเมินผลเป็น
ระยะ ๆ และต่อเนื่อง  โดยครูผู้สอนจะต้องก าหนดการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของก าหนดการสอน  เลือกใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือ สนับสนุนการสอนที่เหมาะสม  มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดของแต่ละระดับชั้น  มีสมรรถนะส าคัญ



ตามหลักสูตร  ผู้เรียนสามารถอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์  และผลการทดสอบ ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ ์สามารถคิด สร้างงานน าเสนอผลงาน ตลอดจนผู้เรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาก าหนด   นอกจากนี้ยังมี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   เพ่ือการทดสอบระดับชาติ 
O –NET(ป.6, ม.3)  และ NT (ป.3)  LAS(ป.2,  ป.4-5,  ม.1-2) 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ 

งานอาชีพ  โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่าง เป็นระบบ ได้แก่ 
1.มีการวางแผนการท างานอ 2.ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบและเอาใจใส่  3.มีการตรวจสอบ ทบทวนการท า
งานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
4.ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรู้สึกชื่นชมต่อผลส าเร็จของผลงาน  5. สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ สุจริต  นอกจากนี้ยังมีการประกวดจัดพานไหว้ครู  กิจกรรม ประกวด
กระทง กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์กระทงให้แก่วัด  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  ส่งผลให้ 

-  ผู้เรียนร้อยละ  76.73  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

- ผู้เรียนร้อยละ  100  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

- ผู้เรียนร้อยละ  75.69  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
- ผู้เรียนร้อยละ  100  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม  ปลอดภัย 
- ผู้เรียนร้อยละ 52.69 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนดของแต่ละระดับชั้น(ระดับ 3 ขึ้นไป) 
- ผู้เรียนร้อยละ  95.13  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติติที่ดีต่องานอาชีพ 

       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนได้มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2)
ซื่อสัตย์ สุจริต 3)มีวินัย 4)ใฝ่เรียนรู้  5)อยู่อย่าง พอเพียง 6)มุ่งมั่นในการท างาน  7)รักความเป็นไทย  8)มีจิตสาธารณะ 
และ ด้านที่   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี ความสุข   มีกระบวนการพัฒนาดังนี้    

                     1).จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีในสาระหน้าที่พลเมือง
ที่บูรณาการในวิชาสังคมศึกษาทุกระดับชั้น  



                     2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนทุกรายวิชา    

                      3) จัดให้มีการแสดงความสามารถของผู้เรียน ประจ าปีของ “กิจกรรมสานรักสานความรู้สู่ผู้เรียน” 
ซึ่งเป็นกิจกรรมสรุป  ทบทวนและน าเสนอผลงานครู นักเรียนในรอบปี  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุน การเรียนรู้
เช่น  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน กิจกรรมวันส าคัญ 

       โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในทุกระดับชั้นโดยก าหนดให้
ครูและผู้เรียนแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทยได้แก่  
ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่นักเรียนส่วนใหญ่นับถือ 
เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  การหล่อเทียนและแห่จ าน าพรรษา  เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงความชื่นชม ความ
ภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประเพณี ภูมิ ปัญญาของ
ท้องถิ่นและชาติไทย  มีการจัดการเรียนการสอนดนตรี ไทยในชั้นเรียน และสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มี ความสามารถใน
การร าไทย ได้แสดงออกตามงานส าคัญท่ีทางโรงเรียน/ชุมชนจัดขึ้น มีกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมไทยซึงเป็นกิจกรรมเด่น
ของโรงเรียนคือ “มังคละสุขเกษม”   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ในวันที่มีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีไทยและวันส าคัญทางศาสนา และในภาคเรียนที่ 2/2562 ได้เริ่มจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ “ดนตรี
กะลุง”  ซึ่งมีผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  25  คน ระยะแรกนี้ยังเป็นการฝึก
เล่นเดนตรีเพียงอย่างเดียวและมีแผนจะฝึกท่าร าให้แก่ผู้เรียนต่อไปด้วย   

         โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่างและหลากหลายในการ
จัดการ เรียนรู้สาระหน้าที่พลเมืองในวิชาสังคมศึกษา  และสอดแทรกในกิจกรรมของทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น โดยมี
กระบวนการ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ 2.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย
ความเข้าใจ   3. เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงดงามในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น กิริยามารยาท การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ 
4.สามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง 5. มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ร่วมกับคนอ่ืนบนความแตกต่างที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน บุคคลรอบข้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและนอก ห้องเรียน
นอกจากนี้ยังมีโครงการและ กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน คือ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุน การเรียนรู้เช่น  
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน กิจกรรมวันส าคัญ  โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด) กิจกรรมงานสานรักสานความรู้สู่ผู้เรียน  กิจกรรมกีฬาภายใน
สัมพันธ์ และกิจกรรมชุมนุมจิตอาสา  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอ าลาอาลัย   

            โรงเรียน ได้แนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โดยก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และได้ด าเนินงานส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ      
และออกก าลังกายสม ่าเสมอ  โรงเรียนได้จัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ   เช่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรม 
แอโรบิค ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกก าลังการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 10 นาทีก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนทุกวัน 



พฤหัสบดีเพ่ือเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต สร้างความรู้สึกตื่นตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ในล าดับต่อไป        
กิจกรรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าข้ันเรียน(ตรวจผม เล็บ ฟัน  การแต่งกาย)  กิจกรรมการชั่งน ้าหนัก-วัดส่วนสูง เป็น
การติดตามภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน เป็นประจ าทุกเดอืน หากพบภาวะที่ผิดปกติ เช่นน ้าหนักสูงหรือต ่ากว่า
เกณฑ์จะได้ท าการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเพ่ือหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขร่วมกัน    งานส่งเสริมโภชนาการ   
ได้รับการดูแลจากโครงการอาหารกลางวัน  จัดมื้ออาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ทุกวัน   ด้านจิตสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ในกิจกรรมความรับผิดเขต
พ้ืนที่โดยแบ่งให้นักเรียนมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการปรับปรุง  ดูแล  ตกแต่ง เขตฯของตนเองให้มีความสวยงาม ร่มรื่น
และปลอดภัย   ร่วมรณรงค์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก สหกรณ์ร้านค้าจ าหน่ายเครื่องดื่ม
ให้กับผู้เรียนที่มีภาชนะมาใส่เท่านั้น  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3จัดกิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้าท า
มือรักษ์โลกเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก  รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อคเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต   รณรงค์การปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบและวินัยเพ่ือความปลอดภัยบนอาคารเรียน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 3เข้าร่วมกิจป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ โทษและให้เห็นความส าคัญและ
หลีกเลี่ยง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง จากเจ้าหน้ากรมราชทัณฑ์  เรือนจ าสุโขทัย รวมทั้งการหลีกเลี่ยงความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและ ปัญหาทางเพศ  ท าให้ผู้เรียนปลอดภัยจาก สภาวะเสี่ยงจากยาเสพติดและภัยคุกคาม ทางเพศ  
และสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ ผู้เรียนในระดับชั้นอื่น ๆได้ ในฐานะเยาวชน ผู้ผ่านการอบรมและน ามาขยายผล 

 ส่งผลให้ 

- ผู้เรียนร้อยละ  95.83  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น    

- ผู้เรียนร้อยละ  97.91  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- ผู้เรียนทุกคนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
- ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะที่ดีทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
ทั้งนี้พิจารณาจาก 

1. จากผลการประเมินความสมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) โดยส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่าผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินระดับดีมาก ทั้งสองด้าน จ านวน 15 คน จาก
ทั้งหมด  17  คน คิดเป็นร้อยละ 86.46 สามารถอ่านสามรถออกเสียงและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  92.60 

2. จากการประเมินกิจกรรม”อ่านคล่องเขียนคล่อง” ทั้งห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  โดย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   พบว่า ผู้เรียนชั้น ป.1 ถึง ม.3  สามารอ่านรู้เรื่อง  อ่านคล่อง  
ผ่านเกณฑ์การอ่านในแต่ละระดับชั้นเกือบทุกชั้น โดยมี่ค่าเฉลี่ยร้อยละทั้งโรงเรียนอยู่ที 72.52  

3. ผู้เรียนร้อยละ   89.58  มีความสามารถใน การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  อยู่ในระดับดีตา 
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษาและผู้เรียนร้อยละ  63.88 มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษา   



4. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นโดยพิจารณาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักการวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  

5. จากการประเมินภาพรวมของผู้เรียนรายบุคคลด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
เหมาะสมกับช่วงวัยพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ75.69   

6. โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  
1-6  และเปิดวิชางานเลือก (คอมพิวเตอร์) เป็นวิชาเพ่ิมเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และมีการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นได้ทุกคน และมีการเรียนปฏิบัติงานการใช้โปรแกรม ที่หลากหลาย เช่น โปรแกรมการตัดต่อ
กราฟิก โฟโต้ช็อป อิลลาส   และโปรแกรม ฐานข้อมูลใช้ออฟฟิศเวิร์ด ผู้เรียนสามารถหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์
ผลงาน ด้วยตนเองได้คิดเป็นร้อยละ 75.69  

7. จากการประเมินภาพรวมของผู้เรียนรายบุคคลด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการ 
สื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณและปลอดภัย  พบว่าผู้เรียนเลือกใช้/สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้และการสื่อสารจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปทุกคน   

8. จากการประเมินภาพรวมของผู้เรียนรายบุคคลด้านความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน 
อาชีพ  พบว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย มีคุณภาพระดับดีขึ้นไปทุกคน   

9. จากการประเมินภาพรวมของผู้เรียนรายบุคคลด้านการมีคุณคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี 
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมตามคุณลักษณะที่พประสงค์ 8 ประการ  
คือ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2.ซื่อสัตย์สุจริต  3.มีวินัย  4.ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง  6.มุ่งม่ันในการท างาน  
7.รักความเป็นไทย  8.มีจิตสาธารณะ   พบว่า ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี
ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้มีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  95.83 

10. จากการประเมินภาพรวมของผู้เรียนรายบุคคลด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน คุณภาพระดับดีขึ้นไป   
ร้อยละ  97.91 

11. จากการประเมินภาพรวมของผู้เรียนรายบุคคลด้านการยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่าง 



และหลากหลาย  พบว่าผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถปรับตัวและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  

12. จากการประเมินภาพรวมของผู้เรียนรายบุคคลด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
พบว่าผู้เรียนสามารถรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ มีสุขภาพจิตดี  ร่าเริงแจ่มใส  มองโลกในแง่ดี  
สามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง รังแก  ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ดีและอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว  ชุมชน และสังคม  คุณภาพระดับดีขึ้นไปทุกคน       
 กจิกรรมและโครงการพเิศษอืน่ๆ 

- รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมประกวดโครงงานประเภททดลอง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2562ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1  

- รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1  

- รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

อ าเภอกงไกรลาศ   

- รางวัลชนะเลิศเปตองชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  

อ าเภอกงไกรลาศ   

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเปตองชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 

2562 อ าเภอกงไกรลาศ   

- รางวัลชนะเลิศฟุตบอลหญิง ระดับชั้น ป.5-6 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
อ าเภอกงไกรลาศ  

- หลักสูตรท้องถิ่น ช่างท าไม้กวาด ด าเนินการสอนโดยการวิทยากรภายนอก นางประนอม  
 ไพผดุง ข้าราชการบ านาญผู้มีความช านาญด้านการท าไม้กวาดดอกหญ้า  นางสาวนริศรา  ถิ่นที่
ศิษย์เก่า  ผู้มีความช านาญด้านการท าไม้กวาดดอกหญ้า   

- กิจกรรมโครงงานผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดง 
- กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  “มังคละสุขเกษม” ร่วมแห่เทียนจ าน าพรรษาพระราชทาน 

ประจ าปี 2562  กับวัดบ้านใหม่สุขเกษม 
- กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร่วมประดิษฐ์กระทงกับทาง

วัดเกตุวนาราม เนื่องในวันลอยกระทง 
- กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยผู้บริหารคณะครู และ นักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

กับวัดบ้านใหม่สุขเกษมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 



- การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจราจรโดยเจ้าหน้าที่จากแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลกจัดให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  

- โตรงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพัฒนา โดย อบต.บ้านใหม่สุขเกษม ให้กับเด็ก
และเยาวชนต าบลบ้านใหม่สุขเกษม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 
ฯลฯ 

ข้อมลู  หลกัฐาน  เอกสาร  เชงิประจักษ ์ มดีงันี ้  
1. สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562 

2. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

3. แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องท้ังห้อเรียน”  ปีการศึกษา2562 

4. ผลการประเมินด้านการคิดค านวณ  แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

5. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 

   (ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป) 

6. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

7.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

8.  รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

9. รายงานผลการจัดกิจกรรมสุนทรภู่,  วันภาษาไทย 
10. แบบประเมินและสรุปผลโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน 4 แผนงาน 
12.  รายงานผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 
13. หลักสูตรสถานศึกษา 
14. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์) ปีการศึกษา 2561 -2564 
15. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
16.  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจ าวิชา : ปพ.5 
17. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปพ.6 
18.  แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล 
.19.  ผลงานผู้เรียน 
20.ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
                                                     ฯลฯ 

จดุเดน่  จดุทีต่้องพฒันา  และแนวทางพฒันาเพื่อใหม้ีคณุภาพทีสู่งขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การ

สื่อสาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และ

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตรในเรื่องการคิดค านวณการอ่าน



แก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสารได้เป็นอย่างดี  และมีความพร้อมในการศึกษา

ต่อ  หรือท างาน 

2. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามข้อก าหนดของ

สถานศึกษา  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์  

3. มีทักษะชีวิตดี  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีสุข

ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน ้าหนักส่วนสูง

ตามเกณฑ์  มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 1   และผลการทดสอบระดับชาติ 

แนวทางพฒันาเพือ่ใหม้ีคณุภาพทีสู่งขึน้ 

1.โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยก าหนดเป็นแผน  4  ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2561 – 2564 ตาม 

กระบวนการ  PDCA 

2. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยครูผู้สอนต้องมอบหมาย

งานให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

3. พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนโดยมีข้อตกลงว่าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบโครงงานภาคเรียนละ  1  โครงงาน 

4. โรงเรียนก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนการ

น าไปปฏิบัติอย่างน้อย 1  สัปดาห์  ทั้งนี้ผู้สอนต้องรับรู้ตรงกันว่าแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ต้องใช้เทคนิค

การสอน และการประเมินผลที่หลากหลายการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาให้

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรในเรื่องการคิดค านวณ  การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที

3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1    และผลการทดสอบระดับชาติ           

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ :  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 

 กระบวนการพัฒนา    เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาใน

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลฐานใน

การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงาน

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัด



สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  ส่งผลให้ 

-   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

    และสามารถปฏิบัติได้ มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

-  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

             มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

 -  การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน และทุก 

             กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

 - การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงความต้องการของครูละสถานศึกษา      

               มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

- การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับ 

   สภาพ ของสถานศึกษามีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

-  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ปลอดภัยและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

   อย่างมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัยมีคุณภาพระดับ ดีเลิศ 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ

ต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง

และ  ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายในเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มี

การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัด

ให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่

มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเอกสาร/หลักฐาน สนับสนุน ดังนี้

 1. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย  มีการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน  ข้อมูล สารสนเทศมีความถูกต้อง

ทันสมัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ  มีการจัดกิจกรรมตาม สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ ใฝ่เรียนรู้ 



2. แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561- 2564 โรงเรียนมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

ความต้องการและแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ ผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้ร่วมกันพัฒนา โรงเรียน

มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง 

เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา   

3. โครงการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้แก่กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,กิจกรรมพัฒนา

มาตรฐานการสอนด้วยการนิเทศการสอนภายใน, กิจกรรมส่งเสริมการอบรมทักษะความรู้ของครูด้านการจัดการ

เรียนการสอน , กิจกรรมพัฒนาระบบงานวิชาการ, กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน, กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

วัดผลประเมินผล, กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา, กิจกรรมรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล, 

กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศ โดยที่โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารและจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนยังมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความถูกต้องทันสมัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการเรียนรู้อย่าง เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ    

4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ได้แก่กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน , กิจกรรมประเมินพฤติกรรม SDQ, 

กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูล นักเรียนDMC, กิจกรรมอาหารกลางวัน, กิจกรรมประกันอุบัติ เหตุ , กิจกรรม 

เฝ้าระวังยาเสพติด, กิจกรรมวินัยจราจร, กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน , กิจกรรมงานบริหารกิจการนักเรียน, 

กิจกรรมก ากับดูแลความปลอดภัยครูเวรประจ าวัน, กิจกรรมสภานักเรียนนักเรียน, กิจกรรมงานระดับชั้น, กิจกรรม

วันพบผู้ปกครอง, กิจกรรมงานสารสนเทศโรงเรียน, กิจกรรมโรงเรียนสุจริต, กิจกรรมโรงเรียนสีขาว มีการจัด

กิจกรรมตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 5. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพระดับสถานศึกษาแบบธรรมาภิบาล โรงเรียนมี

รูปแบบการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ โดยผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายยึดหลักธรรมาภิบาล  แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา   

 6. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูเพ่ือการมีและเลื่อน 

วิทยฐานะ, กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ , กิจกรรมส่งเสริมการเข้ารับ

การพัฒนาตนที่ทุกหน่วยงานจัด, กิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยให้ครูและบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรม

ตรงตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา    

7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานบริการอาคารเรียนและอาคารประกอบ, กิจกรรมพัฒนางานบริการสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมพัฒนาความสะอาดของโรงเรียน(5 ส), กิจกรรมงานก ากับ นิเทศ ติดตาม, กิจกรรมตกแต่ง

สถานที่ประชุมและสัมมนา โดยบริเวณภายในโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่



เพียงพอส าหรับนักเรียน และ มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย  โรงเรียนมีห้องสมุด และ

ห้องปฏิบัติการเพียงพอ อีกทั้งจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง

ต่อ 1 ปีการศึกษาและโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนา คุณภาพการศึกษา จากเครือข่าย

อุปถัมภ์ส่งผลให้ สถานศึกษามีสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในบางครั้งมี
ความล่าช้า เนื่องจากติดขัดทางด้านงบประมาณ
และการท าเอกสารด้านการเงิน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) บริหารคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ได้ร้อยละ 90 

2) จัดท าหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับชั้น 1 ครั้ง/ปี 
3) ส่งเสริม สนับสนุน  ครูให้ได้รับการอบรมพัฒนาทางด้านวิชาชีพตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง เป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง   
5) ปรับปรุง ดูแล  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ให้ อยู่ในสภาพดีปลอดภัยและเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั  :  ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเลศิ 
         กระบวนการพัฒนา โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้รูปแบบและวิธี
สอน สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย(ทรู  DLIT DLTV)  มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน



ร่วมบูรณาการทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  เช่นการจัดการเรียนการสอน แบบ
แบ่งกลุ่ม  การน าเสนอผลงาน  เรียงความ ย่อ ความ  รายงาน  โครงงานการประดิษฐ์  ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์เน้น
ทักษะทางด้านการคิดค านวณ และการแก้ปัญหา  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ เน้นทักษะการคิด  การทดลอง    โครงการ
ที่เก่ียวข้องได้แก่ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ซึ่งจัดหน้าเสาธงทุกวันอังคาร  พิธีกรน้อยสองภาษา(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)  กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน กิจกรรม 
200 วัน 200 ค าถาม     
                   โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมเป็นโรงเรียนประชารัฐได้รับการสนับสนุนสื่อที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนชุดคอมพิวเตอร์และทีวีทุกห้องเรียนซึ่งเป็นส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
ของทรู  DLIT  หรือจากอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ได้  รวมถึงการใช้โปรแกรม PowerPoint เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนก าหนดรายวิชาคอมพิวเตอร์และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
จ านวนห้องละ 1 คาบต่อสัปดาห์ เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้  มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกัน และสามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน
เกดิกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งการ 
        โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ 
บริหารชั้นเรียนเชิงบวก  ครูผู้สอนมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือหาแนวทางพัฒนาชั้นเรียนให้มีบรรยายกาศให้น่าเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและชั้นเรียน  การจัดการด้านพฤติกรรม โดยมีขั้นตอนของการสร้างวินัย
เชิง บวกดังนี้  1.ให้เกียรติผู้เรียน  2. พยายามพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่
ดี 3. พยายามให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมให้มากท่ีสุด 4. ค านึงถึงความต้องการทางพัฒนาการของผู้เรียน              
5. ค านึงถึงแรงจูงใจของผู้เรียน    6. พยายามให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  7. เสริมสร้างความ
สามัคคีในกลุ่ม 8.ให้รางวัลหรือแสดงอาการชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม   นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึง ประสงค์  โดยจัดเป็นการมอบทุนการศึกษา(จ าแนกเป็น เรียนดี  ประพฤติดี  สุขภาพ
ดี)  การประกาศความดีหน้าเสาธง เพื่อ ผู้เรียนในทุกระดับได้ร่วมชื่นชมใน ความดี เช่นความซื่อสัตย์ ความ รับผิดชอบ  
ความขยันหมั่นเพียร  ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธี สอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด  ใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีการจัดท าบันทึกข้อมูลพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือทราบถึงปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้  
สุขภาพ และความประพฤติเพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียน และคุณภาพชีวิต  มีการสร้างข้อตกลงในชั้นเรียน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรมในการ 
บริหารจัดการด้านพฤติกรรมของผู้เรียนเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 
                    โรงเรียนมีกระบวนการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนดังนี้        
                    1. ครูมีการศึกษาหลักการวัดและ ประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัด และประเมินผลการเรียนรู้      
                    2.ครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัด วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนที่มี คุณภาพตามหลักการวัด 



                      และประเมินผลสอดคล้องกับทุก มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรม การจัดการเรียนรู้   
                      ตามกลุ่มสาระท่ี รับผิดชอบ    
                   3.ครูมีการวัดและ ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน ตามสภาพจริงด้วยวิธีการและ เครื่องมือที่ 
                      ครอบคลุมการประเมิน เช่น แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกต้อง  แบบทดสอบอัตนัย 
                      แบบวัดจุดประสงค์เตามตัวชี้วัด  แบบบันทึกพฤติกรรมตามสภาพจริง      
                    4.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ วัดและประเมินผล  เช่นการ  
                       ประเมินผลงานของตนเองและหาข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือนช่วยประเมิน โดยมีครูคอย 
                        ให้ค าปรึกษาแนะน า  

       ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์สาเหตุเป็นรายบุคคลและหาวิธีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน  รวมถึงการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในพัฒนาผู้เรียนร่วมกันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ห้องเรียนซึ่งได้มาจากการเสนอชื่อและร่วมพิจารณาของผู้ปกครองในชั้นเรียนนั้น ๆ  ครูผู้สอนมีการใช้แฟ้มสะสม 
ผลงานรายบุคคลเป็นเครื่องมือใน ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู้สอนแต่ละสายชั้น แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อน า
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน   

ส่งผลให้ 
-  ครูร้อยละ 80   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้   
                      ตวัชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
-  ครูร้อยละ 79.5   ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  ครูร้อยละ  80     มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้  และอยู่ร่วมกัน 
                         อย่างมีความสุข 
-  ครูร้อยละ 81.25   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
-  ครูร้อยละ  81.25   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
                           การจัดการเรียนรู้ 

 โดยพิจารณาจาก 
                  1. จากผลการประเมินด้านครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  ให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

เป็นอย่างด ี จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเป็น รักการอ่าน 

และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการ



สาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และ

อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

              2.  ผลการประเมิน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน  โดยพิจารณาจากการจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  การเปิดโอกาสให้

ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  พบว่า   

      3  .การน าผลการประเมินด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  การมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน

อย่างเป็นระบบการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน

นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา

ตนเอง   

             4. สรุปผลการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรและการเยี่ยมชั้นเรียนโดยผู้บริหารตามโครงการนิเทศ

ภายใน     

             5.  สรุปผลกิจกรรมีการส่งเสริมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างชัดเจนด้วย กระบวนการ 

PLC  ในระดับสายชั้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกรวมถึงการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ท าวิจัย

เพ่ือ พัฒนาการเรียนการเรียนรู้ และน ามาใช้ปรับปรุงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอนทุกรายวิชาได้

มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและให้ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน รู้อยู่เสมอ  

ข้อมลู  หลกัฐาน  เอกสาร  เชงิประจักษ ์ มดีงันี้ 

          1. หลักสูตรสถานศึกษา 

2. ศึกษาเด็กรายบุคคล 

3. แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการสอน 

4. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ผลงานนักเรียน 

6. สรุปผลโครงการต่าง ๆ  ได้แก่ โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาบุคลกรศึกษาดูงาน กิจกรรม PLC 

7. กิจกรรมวันส าคัญ 

8. แหล่งเรียนรู้ 

9. บันทึกการจัดหา/จัดท าสื่อการสอน 

10. ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน 

11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 

12. หลักสูตรท้องถิ่น 



จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และแนวทางพฒันาคณุภาพเพื่อใหม้ีคุณภาพสูงขึน้ 

จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา 

1 .ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ  
และน าผลไปปรับปรุง1  .ยนการสอนครูจัดกิจกรรมการเรี
ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2  .ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทรู DLTV   
DLIT  ทรู   (และแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ .เด็ก 

รักที่จะเรียนรู้  และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  4.   .ครูมีการวัดและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
(ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  หลังเรียน)และน าผลจาก 
การประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 

5.  
.  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

)PLC (เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง  
การจัดการเรียนการสอน 

1 . ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูยังท าได้ไม่เป็น
ระบบ  ผลการวิจัยยังไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอด  
และไม่ได้น าไปใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนเห็น
ว่าครูควรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน   
2 .  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือผู้เรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง เน้นให้ครูพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือ
ส่งเสริม ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน 
 

          แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

1  .โรงเรียนจัดท าโครงการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรโดยให้ครูนิเทศกันเองตามค าสั่งภาคเรียนละ 2 

ครั้ง  และกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนโดยผู้บริหาร  และกิจกรรมประเมินตนเองด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

         2. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัย เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ  น าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง  



 

สว่นที ่สรปุผล  แนวทางการพัฒนา  และความตอ้งการความชว่ยเหลอื 

 

สรปุผลการประเมนิตนเองระดบัการศึกษาปฐมวยั และระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 จากผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละ

มาตรฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม  สรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  ทั้งนี้เพราะ   

               ระดับการศึกษาปฐมวัย    

               มาตรฐานที่  1  คุณภาพเด็ก  อยู่ในระดับดีเลิศ 

               มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

               มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   

              ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

              มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ      

              มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับดีเลิศ       

              มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   อยู่ในระดับดีเลิศ 

 ทัง้นี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปความต้องการ  พัฒนาตามสภาพ

ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน

ระดับปฐมวัยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีเลิศ   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ

สื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ

คุณลักษณะตามทีส่ถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1  ด้าน

กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับปฐมวัยอยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยม  ขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิด

จากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ ผลการดา เนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินระดับปฐมวัยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ขั้นพ้ืนฐานอยู่

ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท

สถานศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและ

แก้ปัญหารายบุคคล และการ ประเมินผลจากสภาพจริงในทุก

ขั้นตอน                                                                                                



               โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ 

และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

แนวทางการพฒันาในอนาคต   

  1. พัฒนาเด็ก/ผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความ

รับผิดชอบต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของ นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ทางกสารเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการคิด

ค านวณ  การเตรียมนักเรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

จิตส านึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 

มุ่งเน้นให้ท้องถิ่น และสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 

พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เป้าหมาย     

 2 .แผนพัฒนาครู ก าหนดให้ครูและบุคลากรได้ฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิและศักยภาพใน

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักของ 3R 8C และการจัดบูรณา

การสะเต็มศึกษา โดยการส่งครูเข้ารับการอบรม  ส่งเสริมครูในด้านการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  โดยการน า

ผลการประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนา โรงเรียน ส่งเสริม

สนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดท าสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

และโอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น  พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้ง/

ปรับปรุงห้องเรียน ICT และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ส่งเสริม ให้ นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

ความต้องการและการชว่ยเหลือ  

 1. ยน เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ เฉพาะสาขามาให้ความรู้แก่ครูและนักเรีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ

ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น    

               2.ครูเอกปฐมวัย  ด้วยปีการศึกษา 2563  โรงเรียนมีครูประจ าการสาขาวิชาเอกปฐมวัย เพียง 1 คน 

ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กเนื่องจากโรงเรียนเปิดท าการสอนระดับปฐมวัย 2 ชั้นคือ อนุบาล 2 

และ 3    

3. จัดหาบุคลากรสาขาวิชาเอกดนตรี ภาษาอังกฤษ  ด้วยปัจจุบันโรงเรียนไม่มีข้าราชการครูสาขาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนต้องจัดจ้างครูฯด้วยงบประมาณตนเอง   



ส่วนที ่4  ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

ภาคผนวก ข  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ภาคผนวก ค  ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคผนวก ง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

                  ของสถานศึกษา        

ภาคผนวก จ  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา  

                  ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ภาคผนวก ฉ  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 

                 การศึกษา  2562 

ภาคผนวก ช  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562 

ภาคผนวก ซ  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ภาคผนวก ฌ  แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน”             2562 ปีการศึ

ภาคผนวก ญ  ผลการประเมินด้านการคิดค านวณ  แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

ภาคผนวก ฎ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 

ภาคผนวก  ฎ  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

ภาคผนวก  ฐ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน)O-Net) 

ภาคผนวก ฑ  สรุปผลการประเมินตนเองของคณะและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม              

               ปีการศึกษา 2562 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ภาคผนวก ณ รูปภาพ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการประเมนิ 

มาตรฐานที ่1  คณุภาพผู้เรียน  ปกีารศึกษา  2562 

มาตรฐาน/ประเดน็พจิาณา จ านวน
นกัเรยีน
ทัง้หมด 

ร้อยละทีม่ี
คณุภาพระดบั

ดขีึน้ไป 

 
ระดบั

คณุภาพ 

 
หมายเหต ุ

มาตรฐานที ่1  คณุภาพผูเ้รยีน     
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

      1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชัน้ 

144 89.18        
      
      63.88 

ดี 89.18+63.88/2 
= 76.53 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

144 100 ยอดเยี่ยม  

     3)  ความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 144 75.69 ดี  

     4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

144 100 ยอดเยี่ยม  

     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละ
ระดับชัน้ 

144 52.69 ก าลัง
พัฒนา 

 

     6)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

144 95.13 ยอดเยี่ยม  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 144    

     1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

144 95.83 ยอดเยี่ยม  

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 144 97.91 ยอดเยี่ยม  
     3)  การยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

144 100 ยอดเยี่ยม  

      4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 144 100 ยอดเยี่ยม  

รวม  893.78/89.38 ดีเลิศ  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที ่1  คุณภาพผู้เรยีน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ด้าน 

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ  แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้อเรียน” ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
แบบรายงาน อข.1 

แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน”  ปีการศึกษา 2562 

ระดับโรงเรยีน ...นักเรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพ  

โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 

 จ านวนนักเรียน 

ที่เข้าประเมิน )คน(  

จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ ์ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

ช้ัน ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 รวมเฉลี่ย 

)แยกรายห้อง(  เด็กปกต ิ เด็กพิเศษ อ่านคล่อง เขียนคล่อง อ่านคล่อง เขียนคล่อง ฉบับท่ี 1-2 

ป.1 17 - 16 15 99.38 86.46 92.92 

ป.2 15 1 6 4 70.26 52.56 61.41 

ป.3 26 - 21 3 86.46 24.23 55.23 

ป.4 19 - 7 8 77.63 66.45 72.04 

ป.5 17 1 13 6 88.25 58.63 73.44 

ป.6 23 2 18 15 95.33 89.14 92.24 

ม.1 12 1 4 0 71.09 48.36 59.73 

ม.2 13 - 11 0 90.77 55.54 73.16 

ม.3 5 1 1 1 84 61 72.5 

          ลงช่ือวรรณภา  อินข าวงค์ ผู้กรอกข้อมูล                     ลงช่ือ                                           ผู้บริหารโรงเรียน 

             (นางสาววรรณภา  อินข าวงค์ )                    (นายประณต   จันทรส์มคอย) 

18                 กุมภาพันธ์ 2563       18                 กุมภาพันธ์ 2563 

 

หมายเหต ุ 1 . แบบรายงานนี้ให้ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนชั้น ป. 1-6  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด าเนินการสอบนักเรียน

ระดับโรงเรียน 

    แล้วรายงานให้ สพป .สุโขทัย เขต 1   ทราบ ภายในวันที่   15   สิงหาคม 2556 

 2.   แบบรายงานนี้สามารถปรับเพ่ิมห้องเรียนได้  กรณีแตล่ะชัน้มมีากกวา่ 1 ห้องเรยีน เชน่ 

    ป.1  ม ี3 ห้อง คือ 1/1 – 1/3  กใ็ห้รายงานเปน็รายห้องโดยเพิ่มแถวในตาราง 

 3.    ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล  ตามแบบรายงาน อข.2   

    ของทุกห้องเรียนน าส่งพร้อมแบบนี้ด้วย 

 4   .เด็กพิเศษ หมายถึง  นักเรียนพกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีระดับ IQ 71 ขึ้นไป ที่น าคะแนนมาคิด

ค่าเฉลี่ย    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ  ผลการประเมินด้านการคิดค านวณ  แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมนิดา้นการคดิค านวณ  แยกตามระดบัชัน้  ปกีารศกึษา 2562 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

สรุปผลการประเมิน(จ านวนคน) จ านวน
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ดีเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 11 5 - - 16 100 

ประถมศึกษาปีที่ 2 15 4 11 - - 15 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 26 - - 26 - 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 4 6 9 - 10 52.63 

ประถมศึกษาปีที่ 5 17 9 2 6 - 11 64.71 
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 10 7 6 - 17 73.91 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 - 11 1 - 11 91.67 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 2 7 4 - 9 69.23 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 3 - - - 3 100 

รวม 144     92  

ร้อยละ      63.89  
จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพ 
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

63.89 

 

ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละระดับชั้น 

 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้

จ านวน 

นร .ที่ได้ระดับ  ขึ้นไป 
รวม 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 9 9 6 14 13 18 1 7 3 80 55.56 

คณิตศาสตร์ 12 7 0 8 8 9 8 3 0 55 38.19 

วิทยาศาสตร์ 14 8 1 1 6 6 11 4 0 51 35.42 

สังคมศึกษาฯ 10 8 0 11 10 11 2 7 0 59 40.97 

ประวัติศาสตร์ 9 8 7 6 2 12 1 7 1 53 36.81 

สุขศึกษาและพลศึกษา 11 13 23 6 16 20 10 10 3 112 77.78 

ศิลปะ 16 8 13 7 8 20 4 6 0 82 56.94 

การงานอาชีพฯ 15 11 26 18 13 23 8 11 2 127 88.19 

ภาษาต่างประเทศ 15 5 9 5 2 8 2 4 0 50 34.72 

ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม 5 8 12 4 10 11 - - - 50 34.72 

วิทย์เพ่ิมเติม - - - - - - 5 6 3 14 50.00 

งานเลือก - - - - - - 11 10 3 24 85.71 

เศรษฐกิจพอเพียง - - - - - - 8 5 1 14 50.00 

รวม 685.00 

เฉลี่ย 52.69 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฎ  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ยกตามระดบัชัน้  ปกีารศกึษา 2562 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

สรุปผลการประเมิน(จ านวนคน) จ านวน
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ดีเยี่ยม 
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

ประถมศึกษาปีที่ 
1 

16 
16 - - - 16 100 

ประถมศึกษาปีที่ 
2 

15 
- 15 - - 15 100 

ประถมศึกษาปีที่ 
3 

26 
- 26 - - 26 100 

ประถมศึกษาปีที่ 
4 

19 
2 17 - - 19 100 

ประถมศึกษาปีที่ 
5 

17 
10 5 2 - 15 88.24 

ประถมศึกษาปีที่ 
6 

23 
12 7 4 - 19 82.61 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 - 12 - - 12 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 5 - - 13 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 3 - - - 3 100 

รวม 144 51 87 6 - 138  
ร้อยละ  35.40 60.00 4.20 0 95.83  

จ านวนนักเรียนที่มีคุณภาพ 
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 

95.83 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฐ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐาน (O-Net) 

โรงเรียนบา้นใหมสุ่ขเกษม  ปกีารศึกษา 2562 ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 

คะแนนเฉลีย่รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 33.00 20.00 27.25 25.00 

คะแนนเฉลีย่ระดบัเขตพืน้ที่ 51.03 23.00 28.88 27.50 

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 54.59 25.37 29.62 30.61 
คะแนนเฉลีย่สงักัด 55.91 26.98 30.00 32.98 

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบการศกึษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-Net) 

โรงเรียนบา้นใหมสุ่ขเกษม ปกีารศกึษา 2561  – 2562 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

รายวชิา ป ี2561 ป ี2562 ผลตา่ง 

ภาษาไทย 45.90 33.00 -12.90 
คณติศาสตร ์ 23.20 20.00 -3.20 

วทิยาศาสตร ์ 27.80 27.25 -0.55 

ภาษาองักฤษ 24.20 25.00 +0.80 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) 

สพป .สท 1 กบั โรงเรยีนบา้นใหมส่ขุเกษม ปีการศึกษา 2562 ระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 

รายวชิา โรงเรียน สพป .สท. 1 ผลตา่ง 

ภาษาไทย 33.00 51.03 -18.03 
คณติศาสตร ์ 20.00 23.00 -3.00 

วทิยาศาสตร ์ 27.25 28.88 -1.63 

ภาษาองักฤษ 25.00 27.50 -2.25 
 

 

 



 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐาน(O-Net) 

โรงเรียนบา้นใหมสุ่ขเกษม  ปกีารศึกษา 2562 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

คะแนนเฉลีย่ /รายวชิา  ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 53.35 28.61 34.17 28.19 

คะแนนเฉลีย่ระดบัเขตพืน้ที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลีย่สงักัด 47.95 31.60 34.30 30.86 

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบการศกึษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-Net) 

โรงเรียนบา้นใหมสุ่ขเกษม ปกีารศกึษา 2561  – 2562 ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 

รายวชิา ป ี2561 ป ี2562 ผลตา่ง 

ภาษาไทย 54.25 53.35 -0.90 

คณติศาสตร ์ 33.64 28.61 -5.03 
วทิยาศาสตร ์ 38.41 34.17 -4.24 

ภาษาองักฤษ 34.77 28.19 -6.58 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) 

สพป .สท 1 กบั โรงเรยีนบา้นใหมส่ขุเกษม ปีการศึกษา 2562 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

รายวชิา โรงเรียน สพป .สท. 1 ผลตา่ง 

ภาษาไทย 53.35 48.61 +4.74 
คณติศาสตร ์ 28.61 33.69 -5.08 

วทิยาศาสตร ์ 34.17 34.54 -0.37 

ภาษาองักฤษ 28.19 31.70 -3.51 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ  สรุปผลการประเมินตนเองของคณะและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 

ปีการศึกษา 2562 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุผลการประเมนิตนเอง 
ของคณะและบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนบา้นใหมส่ขุเกษม  ปกีารศึกษา 2562 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

ที่ ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพ/ประเด็นพจิารณา 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

การมีกระบวน        
การเรียน               
การสอน                 
ที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียน                  
ทุกคน                        
มีส่วนร่วม 

การจัด                   
การเรียน                  
การสอน                  
ที่ยึดโยง                
กับบริบท               
ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

การตรวจสอบ
และประเมิน
ความรู้                  
ความเข้าใจ
ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ 

1 นายมงคล  บุญติด 3.00 4.00 3.00 3.33 3 

2 นางจนิดา  บุญไทย 3.00 3.00 3.00 3.00 3 

3 นางวลัยพร   รัตนวิเชียรโชติ 3.33 2.50 3.20 3.01 3 
4 นายวีรเชษฐ์  จินวงศ์ 3.67 3.50 3.20 3.46 3 

5 นางสาวนราพร  ดงงาม 3.50 3.00 3.40 3.30 3 
6 นางเพ็ญนภา  ปิน่ทอง 3.17 3.00 3.00 3.06 3 

7 นางสาวเกศรา  นาคพรม 3.83 4.00 3.60 3.81 4 
8 นายสรอรรถ  เทิ้งบ้านคลอง 3.33 3.00 3.40 3.24 3 

9 นางสาวลัญฉมาศ  สอนโต 3.67 4.00 4.00 3.89 4 
10 นายวิเชียร  อ่วมน้อย 3.17 3.00 3.00 3.06 3 

11 นางเบญจมาศ  ผิวพรรณ 3.83 3.50 3.60 3.64 4 
12 นางล ายง  ขวัญเกต ุ 3.83 3.00 3.20 3.34 3 

13 นางภัทรา  แก่นยิ่ง 2.67 2.50 2.60 2.59 3 

14 นางนพมาศ  ติณะคัด 2.67 2.50 3.40 2.86 3 
15 นายสวุัตรชัย  หงษส์นัน่ 3.00 4.00 3.00 3.33 3 

16 นายละออ  สอนโต 3.33 2.50 3.20 3.00 3 
17 นายภูริพัฒน์  ส ารีด ี 3.50 3.00 3.40 3.30 3 

รวม 56.5 54.00 55.20 55.22  
คะแนนเฉลี่ย 3.32 3.18 3.25 3.24  

ระดับคุณภาพ 3.23 3 
         ลงชื่อ........................................ผู้สรุปข้อมูล                         ลงชื่อ............... .............................ผู้รับรอง 

                 (นายสุวัตรชัย  หงษ์สนัน่)                                              (นายประณต  จันทร์สมคอย) 

                 ต าแหน่ง ครูช านาญการ                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 



หมายเหต ุ

 ระดับ 1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ  1 

 ระดับ 1.50 – 2.49 ระดับคุณภาพ  2 

 ระดับ 2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ  3 

 ระดับ 3.50 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ  4  

หลักฐาน ร่องรอย ประกอบการประเมนิ 

1. การมีกระบวนการเรยีนการสอนทีส่ร้างโอกาสใหผู้เ้รยีนทุกคนมสีว่นรว่ม 

 1. หลักสูตรสถานศึกษา 

2. ศึกษาเด็กรายบุคคล 

3. แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการสอน 

4. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ผลงานนักเรียน 

6. โครงการต่างๆ 

7. กิจกรรมวันส าคัญ 

8. แหล่งเรียนรู้ 

9. บันทึกการจัดหา/จัดท าสื่อการสอน 

10. ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน 

11. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 

2. การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของชมุชน 

 1. หลักสูตรท้องถิ่น 

2. แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการสอน 

3. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ผลงานนักเรียน 

5. กิจกรรมวันส าคัญ 

6. แหล่งเรียนรู้ 

7. บันทึกการจัดหา/จัดท าสื่อการสอน 

8. ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน 

9. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 

10.บันทึกประชุม  

3.การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ 

1. หลักสูตรท้องถิ่น 



2. แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการสอน 

3. แบบประเมินตามสภาพจริง 

4. ผลงานนักเรียนผลงานที่มีร่องรอยการประเมินผลจากเพ่ือน/ครู/ผู้ปกครอง 

5. สมุดประจ าตัวนักเรียน ปพ.6 

6. ป้ายนิเทศแสดงผลงานนักเรียน 

7. มุมประสบการณ์ในห้องเรียน 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
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คณะผู้จัดท า 

 

1. นายประณต  จันทร์สมคอย     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ช านาญการพิเศษ              ประธานกรรมการ 

2. นายภูริพัฒน์  ส ารีดี               ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม              กรรมการ  

3. นางจินดา  บุญไทย                ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม       กรรมการ 

4.    นางล ายง  ขวัญเกตุ        ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม       กรรมการ 

5.  นายสุวัตรชัย  หงส์สนั่น           ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม              กรรมการ 

6. นายละออ  สอนโต ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม       กรรมการ.  

7.    นางสาววรรณภา  อินทร์ข าวงษ์     เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม         กรรมการ 

8. นางวลัยพร  รัตนวิเชียรโชติ    ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม     กรรมการและเลขานุการ                                                                                                

9. นางสาวนราพร  ดงงาม ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านใหม่สขุเกษม             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                              

10.  นางสาวลัญฉมาศ  สอนโต       ครูอัตราจ้าง                                               ออกแบบปก                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 


