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ค ำน ำ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านระเริง ได้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง
ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  เอกสารรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ  คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษาส่วนที่ 1ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 
ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านระเริง ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 

 
 
 
       โรงเรียนบ้านระเริง 
          เมษายน  2563 
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บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ข้อมูลพื้นฐำน 
โรงเรียนบ้านระเริง  ตั้งอยู่เลขท่ี 137  หมู่ที่ 1  ต าบลระเริง  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูจ านวน 24 คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   22  คน 
พนักงานราชการ 1 คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  ช่างไม้ 4  จ านวน 2 คน 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดรวม  284  คน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2563) จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 44 คน ระดับ
ประถมศึกษา 143  คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  79 คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 คน  บริหารงาน
โดย นายสินประเสริฐ  เวหา   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
 1. กำรจัดกำรศึกษำ 

 โรงเรียนบ้านระเริง จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 45 คน 
ครูผู้สอน 2 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ  

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ  
เพราะ มำตรฐำนที่ 1 ผลกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับ  ดีเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 

 
2. หลักฐำนสนับสนุนกำรประเมินตนเอง 

2.1 แผนปฎิบัติการประจ าปี 
2.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ 
2.3 เกียรติบัตร 
2.4 ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
3. แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 

3.1 จัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและบริเวณรอบๆให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีความอย่าง 
ปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
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3.3 จัดท าข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึน 
3.4  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

โรงเรียนบ้านระเริง จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน  240 คน  ครูผู้สอน 22 คน 
พนักงานราชการ 1 คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 1 คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน    นักการภารโรง 2 คน  
ลูกจ้างชั่วคราว  2  คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ   มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้   

       

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุประดับ ดี  ทั้งนี้ 
เพราะ มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน ผลกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรอยู่ในระดับ ดีเลิศ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมและพัฒนาทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 

          มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านระเริง ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 2 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารและการมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ ส าหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  และมีสุขภาพทางร่างกายและสังคมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็นความส าเร็จ ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานศึกษาได้ก าหนดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีกิจกรรมการสอนเสริมการอ่าน  การเขียน กิจกรรมสอนเสริม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ จัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และพิการ  กิจกรรมโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมรักการอ่าน  การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน  การจัดการศึกษาเรียนร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  ผู้เรียนส่วนมาก  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาได้  โดยคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  สามารถรวบรวมความรู้เดิมสร้างความรู้
ใหม่จากการบูรณการความรู้แต่ละวิชา  มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงของผู้เรียน ผู้เรียนส่วนมากมีวินัย  มีความ
รบัผิดชอบ มีเมตตากรุณา  เอ้ือเผื่อเผื่อแผ่  รู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้คุณประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม  ประหยัดอดออม  มีสุขภาวะทางร่างกายจิตใจ  ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ดังนี้   
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
ยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสภานักเรียน  
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กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โดยสรุปผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้  
 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบ้านระเริง ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลฐานใน

การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการ
ของชุมชน  มีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการ
ด าเนินการจัดท าคุ๋มือเพ่ือประกันคุณภาพภายใน  การพัฒนาด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง มี
ทรัพยากรทางการศึกษา  มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  มีการจัดท าหลักสูตรงานอาชีพ  มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรียนโดยผ่านเว็บไซด์  เว็บเพจและ เพจเฟสบุ๊ค 

โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในเรื่องการ
อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  และสามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนางานการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย  และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การมอบ
ทุนการศึกษา   มีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 
มำตรฐำนที ่3 ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
โรงเรียนบ้านระเริง  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  หลักสูตรงานอาชีพ  งานด้านหลักสูตรมีการประชุม
ปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง  
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลการพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ครูผลิตนวัตกรรม  และปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละรายวิชา  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น การจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ   
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ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  น าผลการสอน NT, ONET  มา
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

 
หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนกำรประเมินตนเอง 
 1.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3. หลักสูตรสถานศึกษา 
 4. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
 5. รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
 6. ผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O NET 
 7. โล่ประกาศเกียรติคุณ / เกียรติบัตร /ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำระดับเดิม 1 ระดับ 

1. พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการดึงชุมชน องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ควบคู่กับการยึดหลักระบบประกันคุณภาพภายใน 

2. สถานศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
3. พัฒนาครู เน้นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  เขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสอนให้เหมาะกับธรรมชาติของรายวิชา  การเรียนรู้จากโครงงาน 
การแบบบูรณาการ  การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

4. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ครบทุกสาระการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมเครือข่าย 
พัฒนาทางวิชาการ 

5. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รักการอ่าน ได้

เรียนรู้ สัมผัสดนตรี ศิลปะ มีความกล้าแสดงออก  สามารถใช้และสนทนาภาษาอังกฤษได้ตาม
ระดับชั้นเป็นการเตรียมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

7. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทาง
ศาสนา  สถาบันวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

8. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมประกวดในระดับต่างๆ 
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กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลและต้นสังกัด 

โครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลและต้นสังกัดท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำร 
 คือ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร / กิจกรรม      นางนิศากร  ข าโชติ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 

ผลที่เกิดต่อผู้เรียน 
1. ผู้เรียน  มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะค่านิยมท่ีพึงประสงค์ที่ดี 
2. ผู้เรียน มีสุขนิสัย สุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียน มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยที่ดีด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
    นั้นๆ 
4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิด 
    ไตร่ตรองได้ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
5. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรบูรณาการและมีผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ 
    พลศึกษา  ศิลปศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึน 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
7. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการท างาน รักการท างานมีเจตคติท่ีดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8. ครูผู้สอนมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
 

ผลที่เกิดต่อสถำนศึกษำ 
1. สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนด้วยความเต็มใจ 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ผลที่เกิดต่อผู้ปกครอง/ชุมชน 

1.ชุมชนมีความตั้งใจ  จริงใจในการเช้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม  จนเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาในด้านต่างๆ  จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน   

2. ชุมชนเข้าใจ ให้ความร่วมมือ  สนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3. ผู้ปกครองมีภาคภูมิใจในตัวนักเรียน  นักเรียน เก่ง ดี มีความสุข 
 

ผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม 
จุดเด่น 
1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน 

เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้บริหาร คร ู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ 
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จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรด าเนินกิจกรรมพัฒนาในรูปของเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 
2. การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนควรมีเทคนิค กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมทุก
รูปแบบที่มุ่งพัฒนาตัวนักเรียนและตัวครูต้องเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้วย 

2. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งเสนอ 
แนวทางการจัดกิจกรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและสามารถ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาและจัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งพัฒนาตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน  ครูควรฝึกการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
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ข้อมูลส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อโรงเรียน  บ้านระเริง 
ที่อยู่   137 หมู่ที่ 1   ต าบลระเริง     อ าเภอวังน้ าเขียว     จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
โทรศัพท์  061 0238045         E-mail : braroeng@gmail .com 
โทรสาร   - 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

       “โรงเรียนบ้านระเริง มุ่งเน้นจัดการศึกษา   เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้คู่
คุณธรรม  มีวิถีชีวิตตามหลักวิถีพุทธและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม” 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพและประกันโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียน

เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เน้นการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักวิถีพุทธและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา  แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุน

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมือง

ของประชาคมอาเซียน 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 “วาจาดี  ยิ้มง่าย  กล้าแสดงออก” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 “เป็นศูนย์กลางการบริการชุมชน” 
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1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ         
       

     1) จ ำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2562 
       

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูพี่เลี้ยง
เด็กพิกำร
เรียนรวม 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 22  1  1 3 28 
 
     2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

 

บุคลำกร 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 

 

ปริญญำตรี 
 

ปริญญำโท 
 

ปริญญำเอก 
 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 21 5 - 28 
 

 

 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
       

0% 18%

77%

5%

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวช./ม.6
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  3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละ
สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 1 - 
  2. คณิตศาสตร์ 3 20 
  3. วิทยาศาสตร์ 4 20 
  4. ภาษาไทย 2 20 
  5. ภาษาอังกฤษ 4 20 
  6. ดนตรี 1 20 
  7. ประถมศึกษา 1 20 
  8. เทคโนโลยีการศึกษา 1 20 
  9. พลศึกษา 2 20 
  10. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 20 
  11. ปฐมวัย 2 20 
  12. จิตวิทยาการแนะแนว 1 20 
  13. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 1 20 

รวม 24   
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1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562)       

 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน  
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

อ.1 - - - - - 
อ.2 1 5 13 18 18 
อ.3 1 13 14 27 27 
รวม 2 18 27 45  
ป.1 1 11 13 24 24 
ป.2 1 11 5 16 16 
ป.3 1 18 7 25 25 
ป.4 1 11 14 25 25 
ป.5 1 15 14 29 29 
ป.6 1 14 11 25 25 
รวม 6 80 64 144  
ม.1 1 20 20 40 40 
ม.2 1 23 11 34 34 
ม.3 1 12 10 22 22 
ม.4 1 1 1 2 2 
ม.5 1 4 11 15 15 
ม.6 1 - 5 5 5 
รวม 6 60 58 118  

 14 158 149 307  
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1.4  ผลกำรประเมินพัฒนำกำร ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย       

    นักเรียนชั้นอนุบำลปีท่ี 3  ที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน 27 คน 
 

      

พัฒนำกำร 

 ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย 21 92.59 6 7.41 0 0.00 

ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 19 90.12 8 9.88 0 0.00 

ด้ำนสังคม 25 97.53 2 2.47 0 0.00 

ด้ำนสติปัญญำ 16 85.19 11 14.81 0 0.00 
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เปรียบเทียบข้อมูลจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560 -2562

2560 2561 2562
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1.5  ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563)       
1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ (ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2563) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 
 

      
 

ชั้น 
 
 

จ า
นว

น
นัก

เรีย
น 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

/ด
นต

รี 

กา
รง

าน
 

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 24 18 17 18 13 12 24 23 16 7 
ป.2 14 2 4 11 3 2 14 11 10 5 
ป.3 27 10 11 12 14 16 25 24  16 8 
ป.4 26 10 8 16 20 20 26 19 17 4 
ป.5 28 12 5 13 15 16 20 24 15 7 
ป.6 24 12 12 17 17 18 24 21 19 11 
ม.1 29 3 6 18 9 27 9 13 7 27 
ม.2 28 16 9 11 13 21 15 4 9 21 
ม.3 22 15 5 19 22 17 13 11 13 17 
ม.4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
ม.5 13 11 5 7 3 13 8 7 10 13 
ม.6 4 3 1 3 3 4 4 4 3 4 
รวม 240 113 84 146 133 167 183 162 136 125 

ร้อยละ 47.08 34.00 60.83 55.41 69.58 76.25 67.50 56.66 52.08 
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2) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน    
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  ระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 24 - - 5 19 24 100 
ป.2 14 - - 5 9 14 100 
ป.3 27 - 11 4 12 16 59.26 
ป.4 26 - 7 13 6 19 82.61 
ป.5 28 - 7 15 6 21 75.00 
ป.6 24 - - 2 22 24 100 
ม.1 29 - - 29 - 29 100 
ม.2 28 - - 10 18 28 100 
ม.3 22 - - 15 7 22 100 
ม.4 1 - - - 1 1 100 
ม.5 13 - - 2 11 13 100 
ม.6 4 - - 2 2 4 100 
รวม 240 - 25 102 113 215 93.07 

 

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

ภาษาไทย 75 8.33 37.03 38.46 42.85 50 10.34 57.14 68.18 100 84.61 75

คณิต 70.83 16.66 40.74 30.76 17.85 50 17.24 32.14 22.72 0 38.46 25

วิทยาศาสตร์ 75 45.83 44.44 61.53 46.42 70.83 62.06 39.28 86.36 100 53.84 75

สงัคม 54.16 12.5 51.85 57.69 53.57 70.83 31.03 46.42 100 0 23.07 75

ประวติัศาสตร์ 50 8.33 59.25 61.53 57.14 75 43.1 75 77.27 100 100 100

สขุศกึษา 100 100 95.59 71.42 71.42 100 31.03 53.57 59.09 100 61.53 100

ศิลปะ 95.83 45.83 88.88 85.71 85.71 87.5 44.82 14.28 50 100 53.84 100

การงาน 66.66 41.66 59.25 57.69 53.57 79.16 24.13 32.14 59.09 100 76.92 75

องักฤษ 29.16 20.83 29.62 26.92 25 45.83 93.1 75 77.27 100 100 100

0
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120 ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการเรียนตัง้แตร่ะดบั 3 ขึน้ไป
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แผนภำพแสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์ และเขียน 
กำรประเมินระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 

        
 
3. ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
 

 

ระดับชัน้ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 24 - - 5 19 24 100 
ป.2 14 - - - 14 14 100 
ป.3 27 - 2 16 9 25 92.59 
ป.4 26 - - 14 12 26 100 
ป.5 28 - 1 18 9 27 96.43 
ป.6 24 - - - 24 24 100 
ม.1 29 - - 21 8 29 100 
ม.2 28 - - - 28 28 100 
ม.3 22 - -  22 22 100 
ม.4 1 - - - 1 1 100 
ม.5 13 - - 4 9 13 100 
ม.6 4 - - - 4 4 100 
รวม 240 - 3 78 159 237 99.09 

 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ผลการประเมินระดบัดีขึน้ไป 100 100 59.26 82.61 75 100 100 100 100 100 100 100 93.07
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ผลการประเมินระดบัดีขึน้ไป
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แผนภำพแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กำรประเมินระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

 
 
4 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน   ปีกำรศึกษำ 2562  

     4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562   ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ในระดับผ่านขึ้นไป จ านวนนักเรียน 24 คน 
 

 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 9 15 24 100 
2. ความสามารถในการคิด - - 8 16 24 100 
3. ความสามารถในการเขียน - - 12 12 24 100 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - 11 13 24 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี - - 8 16 24 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ผลการประเมินระดบัดีขึน้ไป 100 100 92.59 100 96.43 100 100 100 100 100 100 100 99.09
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แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2562  ในระดับผ่ำนขึ้นไป 

 
 

 
 
 

4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในระดับผ่านขึ้นไป จ านวนนักเรียน 22 คน 
 

 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - 2 12 8 22 100 
2. ความสามารถในการคิด - 2 15 5 22 100 
3. ความสามารถในการเขียน - 5 9 8 22 100 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 2 12 8 22 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี - 7 11 4 22 100 
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แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2562  ในระดับผ่ำนขึ้นไป 

 
 
4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระดับผ่านขึ้นไป จ านวนนักเรียน 4 คน 
 

 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร - - 1 3 4 100 
2. ความสามารถในการคิด - - 1 3 4 100 
3. ความสามารถในการเขียน - - 2 2 4 100 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - 4 - 4 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี - - 1 3 4 100 
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แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2562  ในระดับผ่ำนขึ้นไป 

 
 
  
5. ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 6   
 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน  

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน 

ป.1 24 - 24 100 
ป.2 14 - 14 100 
ป.3 27 - 27 100 
ป.4 26 - 26 100 
ป.5 28 - 28 100 
ป.6 24 - 24 100 
ม.1 29 - 29 100 
ม.2 28 - 28 100 
ม.3 22 - 22 100 
ม.4 1 - 1 100 
ม.5 13 - 13 100 
ม.6 4 - 4 100 
รวม 240 - 240 100 
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1.6 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  (Reading Test : RT) 

 

     1) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562  
 

 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

โรงเรียน เขตพื้นที่ สังกัดสพฐ. ประเทศ 
กำรอ่ำนออกเสียง 61.20 63.79 67.49 68.50 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 61.63 64.97 72.51 72.81 
เฉลี่ยรวม 2 ด้ำน 61.42 64.38 70.00 70.66 

 

 

      2. เปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  และ
ร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 

                         

สมรรถนะ 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ร้อยละของผลต่ำง 

2561 2562 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

     กำรอ่ำนออกเสียง 75.28 61.20 -14.08 

     กำรอ่ำนรู้เรื่อง 65.57 61.63 -3.94 

     รวม 2 สมรรถนะ 70.42 61.42 -9.00 
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การอ่านออกเสยีง การอ่านรู้เร่ือง เฉลีย่รวม  2 ด้าน

61.2 61.63 61.42

63.79
64.97 64.38

67.49

72.51

70
68.5

72.81

70.88

คะแนนร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที1่ ปีการศึกษา 2562

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัสงักดัสพฐ. ระดบัประเทศ
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1.7 ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)    
1) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3    

 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้ำนคณิตศำสตร์ 49.00 45.64 44.94 

ด้ำนภำษำไทย 50.09 46.00 46.46 

รวม 2 ด้ำน 49.54 45.82 45.70 
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การอ่านออกเสยีง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถะ

กำรเปรียบเทียบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT)

ปีกำรศึกษำ 2561- 2562

ปี 2561

ปี 2562
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      2) เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 

   

ควำมสำมำรถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 ระหว่างปีการศึกษา 
     ด้านคณิตศาสตร์ 47.28 49.00 1.72 

     ด้านภาษาไทย 56.00 50.09 -5.91 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 51.64 49.54 -2.10 
 

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน

ระดบัโรงเรียน 49 50.09 49.54

ระดบัสงักดัสพฐ. 45.64 46 45.82

ระดบัประเทศ 44.94 46.46 45.7

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพืน้ฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ

ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
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1.8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)       

      
       1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2562 
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56

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม 2 ด้าน

กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพืน้ฐำนของผู้เรียน

ระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2561 -2562

ปี 2561 ปี 2562
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

ระดบัโรงเรียน 47.84 30.66 26.84 38.66 36

ระดบัเขตพืน้ท่ี 48.64 29.69 31.32 34.25 35.96

ระดบัสงักดัสพฐ. 47.95 30.86 31.6 34.3 36.18

ระดบัประเทศ 49.07 34.42 32.9 35.55 37.99

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทะสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ิ(O-NET) ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

ระดบัโรงเรียน 50.4 26.5 22.2 28.13 31.81

ระดบัเขตพืน้ท่ี 51.51 27.95 25.51 28.69 33.42

ระดบัสงักดั สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52

ระดบัประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.3

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ิ(O-NET) ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3
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ภาษาไทย สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

ระดบัโรงเรียน 32.33 32.33 17.92 12.5 30.5 25.12

ระดบัเขตพืน้ท่ี 32.15 32 20.81 17.5 21.19 24.73

ระดบัสงักดัสพฐ. 43.02 36.1 28.97 25.62 29.4 32.62

ระดบัประเทศ 42.21 35.7 29.2 25.41 29.2 32.34

ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6
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2) เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

2561 49.72 31.77 33.13 39.33 38.49

2562 47.84 30.66 26.84 38.66 36

ผลการพฒันา -1.88 -1.11 -6.25 -0.67 -2.49

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิัน้พืน้ฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562

ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่

2561 47.43 24.43 25.91 30.7 32.12

2562 50.4 26.5 22.2 28.13 31.81

ผลการพฒันา 2.97 2.07 -3.71 -2.57 -0.31

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิัน้พืน้ฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา คะแนนเฉลีย่

2561 37.6 22.13 17 24.76 35.2 27.33

2562 32.33 17.92 12.5 30.5 32.33 25.12

ผลการพฒันา -5.27 -4.21 -4.5 5.74 -2.87 -2.21

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิัน้พืน้ฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562

ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6
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1.9  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2562 
 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

4 ดีเลิศ 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 

     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 

     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 4 ดีเลิศ 

     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 4 ดีเลิศ 

     2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4    ดีเลิศ 

     2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 

     2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 

     2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

     2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4 ดีเลิศ 

     3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

4 ดีเลิศ 

     3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 

     3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 

     3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4 ดีเลิศ 
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1.10  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

มำตรฐำน ระดับ
คุณภำพ 

แปล
ผล 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 4 ดเีลิศ 

           1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 3 ดี 

           2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และแกป้ญัหา 4 ดเีลิศ 

           3) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 3 ดี 

           4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 4 ดเีลิศ 

           5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 

           6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ 4 ดเีลิศ 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ดเีลิศ 

          1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 4 ดเีลิศ 

          2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4 ดีเลิศ 

          3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 4 ดเีลิศ 

          4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม 4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  4 ดีเลิศ 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน ์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  4 ดีเลิศ 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  4 ดีเลิศ 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 4 ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู ้ 3 ดี 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 4 ดีเลิศ 

     3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 4 ดีเลิศ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 4 ดีเลิศ 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 3 ดี 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 3 ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4 ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 2562 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

มำตรฐำน 1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ 

ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายโดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ มีการตรวจ
ฟัน ชั่งน้ าหนัก   วัดส่วนสูง ให้กับเด็กทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง และน าข้อมูลการเจริญเติบโตเทียบกับเกณฑ์
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหว โดยเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น 
พร้อมทั้ง  กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  จากแผนการจัดประสบการณ์ ท าให้เด็กได้รับการพัฒนามีทักษะในการ
เคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัย ด้านสุขนิสัย โรงเรียนได้จัดให้เด็กในระดับปฐมวัยดูแลสุขภาพตนอย่างดี มีบันทึก
การดื่มนม   บันทึกการแปรงฟัน    จากการจัดกิจวัตรประจ าวัน เด็กสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย เช่น แปรงฟัน ล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหาร  มีการให้ความรู้กับเด็กหน้าเสาธง
พร้อมทั้งการสอดแทรกในการจัดประสบการณ์   การจัดกิจกรรมประจ าวัน ท าให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน   เด็กรู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอันตรายจากการเล่น การท ากิจกรรมและปฏิบัติ  กิจวัตร
ประจ าวันได้ด้วยตนเอง ได้อย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย   

ซึ่งมีโครงการ /กิจกรรมดังนี ้

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมกีฬาสี 

- โครงการอาหารกลางวัน 

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์) 

มำตรฐำน 1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กเข้าร่วม พบว่า พฤติกรรมของเด็ก
ในการเล่นร่วมกับเพ่ือน  เด็กแสดงความยินดีเมื่อเพ่ือนแสดงความสามารถ ชื่นชมผลงานของเพ่ือน  รวมทั้ง   
พึงพอใจกับผลงานของตนเอง จากการจัดกิจกรรมผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสม เด็กมีแฟ้มสะสมผลงานเก็บไว้ที่ห้องเรียน  เด็กมีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม  ส่วนการ
แสดงออกทางอารมณ์  เด็กสามารถเต้นประกอบเพลง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก และเกิดความ
มั่นใจในตนเอง การเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ จัดกิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง     เด็กสามารถ
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ควบคุมอารมณ์ และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้อย่างสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือ ผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย
โดยการยิ้ม พูดคุย หรือทักทายได้ตามวัย    

ซึ่งมีโครงการ /กิจกรรมดังนี ้

-  โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย 

-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์) 

มำตรฐำน 1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

โรงเรียนจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์โดยฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ       
มีน้ าใจใน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้  โดยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการด้านสังคม ซึ่งจะท าให้เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้าน
สังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ 

ซึ่งมีโครงการ /กิจกรรมดังนี ้

-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์) 

- โครงการปฐมวัยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมออมทรัพย์ 

มำตรฐำน 1.4 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 

โรงเรียนจัดประสบการณ์ตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมตามวัย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา ซึ่งท าให้เด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้น ในการจัดประสบการณ์ใน  4 
สาระการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยพาเด็กไปศึกษาที่สวน
สัตว์นครราชสีมา  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มีทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการคิด 
การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กิจกรรมดังกล่าว
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล เด็กสามารถสรุปความคิดรวบยอดจากสิ่ง ต่างๆที่เรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถถ่ายทอดเป็นภาพวาดจากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   ฝึกการ
กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยการ
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เรียนรู้ ครูได้ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และมีทักษะในการสื่อสาร โดยสังเกตจากการน าเสนอ 
ผลงานจากหน่วยการเรียนรู้ที่ครูได้จัดขึ้น  

ซึ่งมีโครงการ /กิจกรรมดังนี ้

-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (สวนสัตว์) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้มีการพัฒนาด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  
จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  มีดังต่อไปนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

1 ด้ำนร่ำงกำย 
-  โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวัย 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

   - กิจกรรมกีฬาสี 

- โครงการอาหารกลางวัน 

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ สวนสัตว์นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

- เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน    ร้อยละ 
100ของนักเรียนทั้งหมด 

- เด็ ก เ คลื่ อน ไหวร่ า งกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ
และตาประสานสัมพันธ์กันได้
ดี ร้อยละ 89.63ของนักเรียน
ทั้งหมด 
-  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน และปฏิบัติจนเป็น
นิ สั ย  ร้ อ ยล ะ  94.42 ขอ ง
นักเรียนทั้งหมด 
-  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
ร้อยละ 80.00 ของนักเรียน
ทั้งหมด 
   

- สมุดรายงานประจ าตัว
เ ด็ ก / บั น ทึ ก ก า ร ชั่ ง
น้ าหนัก-วัดส่วนสูงเด็ก / 
บันทึกการตรวจสุขภาพ 
- โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
- แบบบันทึกพัฒนาการ
และประเมินพัฒนาการ
เด็ก การวัดสมรรถภาพ
เด็กรายบุคคล  
- บันทึกการดื่มนมและ
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
กลางวันนักเรียน 
-  การจัดกิจกรรมการ
แข่ ง ขั น กี ฬ าสี  ร ะดั บ
ปฐมวัยภายในโรงเรียน  
- กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
สวนสัตว์นครราชสีมา 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

2 ด้ำนอำรมณ์ – จติใจ 
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
       - กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่(ฟาร์มโชคชัย) 

 

 

-  เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 
ร้อยละ 100 ของนัก เรียน
ทั้งหมด 
-  เด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ร้อยละ 88.88 
ของนักเรียนทั้งหมด 
-   เด็ กรู้ หน้ าที่ รั บผิ ดชอบ 
อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต 
ร้อยละ 100 ของนัก เรียน
ทั้งหมด 
-  เด็กชื่นชมและมีความสุข
กั บ ศิ ล ป ะ  ด น ต รี  ก า ร
เคลื่อนไหว ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
 

-  สมุดรายงานประจ าตัว
เด็ก 
-  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก
มีความกล้าแสดงออก 
โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรม
หลัก อันประกอบไปด้วย 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ/กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์/ กิจกรรม
สร้างสรรค์ /กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมกลางแจ้ง /
กิจกรรมเกมการศึกษา 
-  ผลงานนักเรียน    
- แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบันทึกผล
หลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
-  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(ฟาร์มโชคชัย) 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

3 ด้ำนสังคม 
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
       - กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่(ฟาร์มโชคชัย) 

- กิจกรรมออมทรัพย์ 

 

 

-  เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  
ร้อยละ 91.11 ของนักเรียน
ทั้งหมด 
-   เ ด็ ก มี วิ นั ย ใ น ต น เ อ ง 
ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ 
93.33 ของนักเรียนทั้งหมด 
-   เ ด็ ก มี ม า ร ย า ท ต า ม
วัฒนธรรมไทย มีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ ร้อยละ 95.55 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
-  เด็กสามารถเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ร้อยละ 100 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 

-  สมุดรายงานประจ าตัว
เด็ก 
-  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพเด็กปฐมวัยสู่
มาตรฐานการศึกษา / 
กิ จ ก ร ร ม ห นู น้ อ ย คู่
คุณธรรม / กิจกรรมหนู
น้อยคนเก่ง 
- แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบันทึกผล
หลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
-  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(ฟาร์มโชคชัย) 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

4 ด้ำนสติปัญญำ 
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
       - กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

 

 

-  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ ร้อยละ 
88.89 ของนักเรียนทั้งหมด 
-  เด็กสามารถตั้งค าถามในสิ่ง
ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค าตอบ                
ร้อยละ 84.44 ของนักเรียน
ทั้งหมด 
-  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้อย่างเหมาะสม
กับวัย  ร้อยละ 80.00 ของ
นักเรียน 
ทั้งหมด 
-  มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ร้อย
ละ77.78 ของนักเรียนทั้งหมด 
-  เด็กสามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ ร้อยละ 91.11 
ของนักเรียนทั้งหมด 

          

  

-  สมุดรายงานประจ าตัว
นักเรียน 
-  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์น้อย จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบการสอน
แบบโครงงาน และ
รูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองภายใต้
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
แห่งประเทศไทย 

- แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบันทึกผล
หลังการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
-  ผลงานนักเรียน 
-  แบบสังเกต/           
แบบสัมภาษณ์/แบบ
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
-  โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
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จุดเด่น 
1. ตัวเด็ก  

ด้ำนร่ำงกำย เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการที่เด็กได้ร้อง เล่น ไปกับเสียงเพลงตามจินตนาการ ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
สร้างสรรค์ ท าให้เกิดการ เรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังรู้จักการปฏิบัติตน
ตามค าสั่งและข้อตกลง มีความสุขสนุกสนาน ร่าเริง ในการปฏิบัติกิจกรรม 
ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ เด็กมีความชื่นชม ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ รู้จักธรรมชาติ ชื่นชม
ดอกไม้ ต้นไม้ และรู้จักที่จะเล่นดนตรี ฟังเพลง และร้องเพลง ท าท่าทางประกอบจังหวะเพลง มีอารมณ์สุนทรี
ในธรรมชาติ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
ด้ำนสังคม เด็กมีวินัย รับผิดชอบ และเชื่อฟัง ค าสั่งสอนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และคุณครู ได้เป็นอย่างดี 
เด็กจะ เป็นเด็กที่จะให้เสริมแรงทางบวกเมื่อผู้ใหญ่ให้ค าชมเชยทางบวก เด็กจะปฏิบัติตามค าสั่งสอนได้ดี     
และเด็กยังมีความ อ่อนน้อม เชื่อฟังผู้ใหญ่ อย่างดี 
ด้ำนสติปัญญำ เด็กมีทักษะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และการสืบ 
เสาะหาความรู้ รวมไปถึงด้านทักษะทางด้านศิลปะ  การสร้างจินตนาการโดยครูได้ส่งเสริมศักยภาพของเด็กผ่าน
กระบวนการการจัดประสบการณ์  

2. ครูผู้สอน ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถน ามาใช้
ในการจัด ประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างวินัยในเชิงบวกให้กับนักเรียน โดยมีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ เพ่ือให้เด็กได้ เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้ยึดความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

3. ผู้บริหำร ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา     และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้บุคลากรได้รับการอบรม
เต็มตามจ านวนชั่วโมงท่ีเหมาะสม  

4. ชุมชน  ให้ความร่วมมือ และมีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก  
 
จุดควรพัฒนำ 

1. ตัวเด็ก การค้นหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง และการแก้ปัญหาด้วยการ
ประนีประนอมโดยปราศจากความรุนแรงการท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
2. ครูผู้สอน 
 - 
3. ผู้บรหิำร 

- 
4.  ชุมชน   

- 
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แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้ครบทุกด้านและมีความหลากหลาย 
-  จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและทักษะทางภาษา

ให้กับเด็ก 
-  มีการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  ครู และนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา

ด้านสติปัญญา 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

กระบวนกำรพัฒนำ 

มำตรฐำน 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เป็นการเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
มำตรฐำน 2.2 จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 

 สถานศึกษาจัดครูใหเ้หมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนโดยมีครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและครูที่ผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

มำตรฐำน 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 

         พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการเด็กมีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลที่ตรงต่อความต้องการของครูและสถานศึกษา 

 มำตรฐำน 2.4 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 

         สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบการณ์หลากหลาย เพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

 มำตรฐำน 2.5 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์
ส ำหรับครู 
       สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์  
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

มำตรฐำน 2.6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

         สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้มีการพัฒนาด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  
จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  มีดังต่อไปนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

 -  หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
-  แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
และบันทึกผลหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ปีการศึกษา  พ.ศ. 2562   
 

2 จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 

 

 -  มีครูที่จบการศึกษา
ปฐมวัยโดยตรง จ านวน  2 
ท่าน 

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

 -  ครูเข้ารับการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร 100% 
-  ครูและบุคลากรทางด้าน
ปฐมวัยเข้ารับการอบรมใน
ส่วนที่เป็นความรู้ด้านการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และ
สาขาวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็ก 
 -  จัดท าโครงการส่งเสริม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 -  โรงเรียนได้พัฒนา
ห้องเรียน อาคารเรียน 
ห้องสุขา ห้องสมุด ให้
สะอาด ปลอดภัย  
เหมาะสมกับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
สภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนร่มรื่น มีการปรับ
ภูมิทัศน์ให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ของเด็ก 
-  ภายในห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 
 

 -  สถานศึกษาจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ Note book 
และติดตั้งทีวี ให้กับ
ห้องเรียนปฐมวัยทุก 
ห้องเรียน 
-  ติดตั้งระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้กับ
ห้องเรียนปฐมวัย  

6 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 

 -  หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
-  บันทึกการประชุม
ผู้ปกครอง 
 

 
จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริม  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมเต็มตามจ านวนชั่วโมงที่
เหมาะสม 
จุดควรพัฒนำ    
 - 
แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

1. เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 3 จัดประสบกำรณ์กำรสอนที่เน้นเด็กป็นส ำคัญ ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

กระบวนกำรพัฒนำ 

มำตรฐำน 3.1 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
            ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล และสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส  จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

มำตรฐำน  3.2 สร้ ำงโอกำสให้ เด็ ก ได้ รับประสบกำรณ์ตรง เล่น  และปฏิบัติ อย่ ำง มีควำมสุข 
 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็ก ให้เด็กได้มีโอกาส
เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มำตรฐำน 3.3 จัดบรรยำกำศที่ เ อ้ื อต่ อกำร เรี ยนรู้  ใช้สื่ อ  และเทคโนโลยีที่ เหมำะสมกับ วัย 
            ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเท 
มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การจัดเก็บของ
เล่นเข้าที่ การท าความสะอาดห้องเรียน ครูมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัย และใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
ช่วยกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ของเด็ก 

มำตรฐำน 3.4 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำร
จัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
             ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยตามแนวทางหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 โดยเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 -  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมี
ความกล้าแสดงออก โดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 
6 กิจกรรมหลัก            
อันประกอบไปด้วย 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ/กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์/กิจกรรม
สร้างสรรค์/กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมกลางแจ้ง/
กิจกรรมเกมการศึกษา 
-  ผลงานนักเรียน  
- แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และ
บันทึกผลหลัง              
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
-  มุมประสบการณ์ต่าง ๆ 
ในห้องเรียน 
-  การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
-  บันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-  การจัดท าแบบบันทึก
พัฒนาการและประเมิน
พัฒนาการเด็ก  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน/ร่องรอย 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
-  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย   
-  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่(ฟาร์มโชคชัย) 
 

 

 -  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบการสอน
แบบโครงงาน และรูปแบบ
กา รสอนแบบสื บ เ ส า ะ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร บ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย แห่ง
ประเทศไทย 
-   แ ผ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบันทึกผลหลัง              
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
-  ผลงานนักเรียน 
-  แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยตามแนวทางหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 โดยเน้นคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

 -  ผลงานนักเรียน 
-  มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนและบรรยากาศ
ในห้องเรียน 
-  สื่อการสอนของครู 
-  สื่อเทคโนโลยีใน
ห้องเรียน 

4 
 

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

 

 -  แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเด็ก 
-  แบบบันทึกพัฒนาการ
และประเมินพัฒนาการ
เดก็ -  ตารางกิจกรรม
ประจ าวัน 
-  บันทึกการเยี่ยมบ้านเด็ก 
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จุดเด่น 
 1. ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถน ามาใช้ในการจัด  
ประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างวินัยในเชิงบวกให้กับนักเรียน โดยมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้
เด็กได้ เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้ยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้เด็กสามารถ
ปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันได้ อย่างมีความสุข 
จุดควรพัฒนำ 
 - 
แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานอย่าง 
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

2. เชิญผู้ปกครอง และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากยิ่งข้ึน 
3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อ และน าสื่อที่มีมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก 

ให้มากที่สุด 
 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ : ดีเลิศ 
 จากผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศึกษาจัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด อีกทั้งยัง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงานโครงการ  / 
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
มำตรฐำนที่ 2 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มี
ครูที่มีความรู้ตรงสายและมีจ านวนครูเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน อีกทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนที่ 3 มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนรวมไปถึงสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้ลงมือกระท า โดยมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
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     ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำ 
     โรงเรียนบ้านระเริง  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น โรงเรียน
บ้านระเริง จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศกึษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 โรงเรียนบ้านระเริง มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน   โดยด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ
ขั้น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
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แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยเพิ่มเติมและ
เสริมประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกรายวิชา  จัดท าคลังข้อสอบ  เพ่ือ
ให้บริการฝึกทบทวนความรู้  จัดสอนเสริมศักยภาพ  ส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้าเรียนรู้จากสื่อต่างๆ  กิจกรรมที่
จัดได้แก่  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนทั่วไป  
กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอน NT, ONET   

 2) สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
หลักสูตร  เอ้ืออาทรผู้เรียนผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
ตระหนักรู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มีความประพฤติดี  มี
วินัยในตนเอง  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่  
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  กิจกรรมจิตอาสา  
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมเพาะ
เห็ด  โครงการเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาสีขาว  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมกีฬาสี   
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมสภานักเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero West 
School ) 

 
1.2 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการ
วางแผนในการเรียน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  ตามหลักประชาธิปไตย  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สามารถแก้ปัญหาหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์  และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี  ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ  
พิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจากพ้ืนฐานเดิม  ในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ โครงงานคุณธรรม  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  นักเรียนสร้างผลงานในระดับเขตพ้ืนที่ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการแข่งขันในระดับเหรียญทอง  เหรียญเงินและเหรียญทองแดง   ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะและเจตคติที่ดี  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ระหว่างวัย  พร้อมทั้งที่จะศึกษาระดับที่สูงขึ้น  มีวุฒิภาวะด้านอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย  ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่มของสถานศึกษาและของสังคม  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมจิตสังคมและจิ ตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียนยอมรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้อ่ืน  มีเหตุมีผล  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลายได้  
มีสุขภาวะทางร่างกาย  รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  เรียนรู้
และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งไม่ถูกต้องต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  จากการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมอาหารกลางวัน  กิจกรรม
อาหารเสริม(นม) และโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 
1.3 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 3.  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 4.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 5.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 6.  รายงานโครงการ 
 7.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 8.  บันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ 
 9.  บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

1.4. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ เรียนโดยใช้
ฐานข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
1.5 จุดควรพัฒนำ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากเรียนแหล่ง
เรียนรู้จาก สื่อต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีม  พัฒนาผู้เรียน
ให้ท ากิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น  มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ห้อง
คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์  จัด
กิจกรรมเพ่ิมเติมให้หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน  เพ่ือ
สร้างผลงานและเกิดความภาคภูมิใจ  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไปในอนาคต   
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  45 

 

1.6 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น  
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม

ในแต่ละชว่งวัย    
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

2.1 กระบวนกำรพัฒนำ 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ใช้หลักการกระจาย
อ านาจในการจัดการศึกษาและหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  จัดโครงสร้างในการบริหารที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 กลุ่มงาน งาน ได้แก่ งานการบริหารวิชาการ 
งานการบริหารงบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการ
บริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน  ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  การบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  การมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  การด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2  ผลกำรด ำเนินงำน 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนรวมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

2.3 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1.  แผนปฏิบัติราชการ 
 2.  หลักสูตรสถานศึกษา 
 3.  รายงานโครงการ 
 4.  บันทึกการประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
 5.  รายงานการประชุม อบรมและสัมมนา 
 6.  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 7.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 8.  บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 9.  บันทึกการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล 

2.4 จุดเด่น 

          โรงเรียนบ้านระเริง มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีวิสัยทัศน์  มีภาวะ
ผู้น าและมีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  สามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ  
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารการจัดการศึกษา 
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2.5 จุดที่ควรพัฒนำ 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  
มีการนิเทศ  ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น/ศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา ควรสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
2.6 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
 โรงเรียนบ้านระเริง จะด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ 
ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สพฐ. 
และส านักงานเขตพ้ืนที่ แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภาพ :   ดีเลิศ 

 

3.1 กระบวนกำรพัฒนำ 
โรงเรียนบ้านระเริง  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
คงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของ
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถเชื่อมโยงมาตรฐานเรียนรู้  สู่แผนการจัดการเรียนรู้ได้ อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ในด้านกระบวนการเรียนรู้  ครูผู้สอนมีการก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดท าสาระสนเทศอย่างเป็นระบบ  พัฒนาครู
ให้มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  ตัวชีวัด  สมรรถนะส าคัญ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน  สื่อ นวัตกรรม   และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยให้ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ  
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เป็นปัจจุบัน  เพ่ือวางแผนจัดท าจัดหา  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  
และน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาเครื่องมื อ
วัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดผลประเมินผล  สอดคล้องกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัด   
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ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   
มีการช่วยเหลือผู้เรียนโดยการให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี  ครูที่ปรึกษาต้องเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพ่ือทราบข้อมูลทางบ้านที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  เพ่ือให้
ผู้ปกครองเข้าใจบทบาทของครูให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วม
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานทุกกลุ่มงาน/งาน  / สาระการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  
ท าให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สามารถเชื่อมโยง
มาตรฐานการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนมีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครบทั้งด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา  การนิเทศการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานตามแผนงาน  ก ากับ  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล  
พร้อมทั้งน าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้  ประสานความร่วมมือ  กับบุคคล องค์กร  หน่วยงาน  สถาบันอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นิเทศครูให้มี
คุณภาพและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลกรดีเด่นทางวิชาชีพ 
 
3.2 ผลกำรด ำเนินงำน  

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุน 
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดท า
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ครูส ารวจและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ  นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน  เพ่ือวางแผนจัดท า  จัดหา  
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  และน าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครูได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน
ที่มคีุณภาพตามหลักการวัดผลประเมินผล  สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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3.3 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/อบรมพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3.4 จุดเด่น  
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่งเสริม
บทบาทผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม   
มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้  ครูวัดผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

3.5 จุดควรพัฒนำ 

       ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และเป้าหมายตามที่โรงเรียน
ประกาศไว้อย่างจริงจัง  เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ควร
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

3.6 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
1) โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
3) โครงการการพัฒนาห้องสมุด  

     4)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     5)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( อนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนได้มีการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา สรุปว่าอยู่ในระดับ ดี ผลที่สนับสนุน
การประเมินตนเองมีดังนี้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ่านออกเขียนได้ มี
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ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ
ทดสอบระดับชาติ(NT และ O-NET) 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และมีโครงการต่างๆ
รองรับดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมติวเข้มเต็มร้อย กิจกรรมวันส าคัญเจ้าของภาษา กิจกรรมการ
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม/เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรม
การสอนซ่อมเสริม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขจาก
วิทยากรภายนอก กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารีต้านยาเสพติด โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมมอบทุนการศึกษา   โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องสุขา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (อนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมทัศน
ศึกษา โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมอาชีพด้านงานช่าง  กิจกรรมอาชีพ
ด้านคหกรรม  กิจกรรมอาชีพงานทั่วไป โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทศวรรษที่ 21 กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรและการสอน กิจกรรมการเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ โครงการสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสภา
นักเรียน 

 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง เพ่ือ

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทุกห้องเรียนมีครูครบทุกชั้น ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ครูเข้าร่วม
การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร และเข้าร่วมอบรมพัฒนาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจัดขั้น น าความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนามาจัดท าแผนการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดผลประเมินผล ผู้เรียน ครู และผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดี
กับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทุนและทุนการศึกษา
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

          2. ผลกำรด ำเนินงำน 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ม.6 อ่านออกเขียนได้ มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังเป็นไป
ตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ นักเรียน
จัดท าโครงงานคุณธรรม มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน  ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบชั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและ
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ปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และน าความรู้มาจัดท า
แผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดี และ
ได้รับความร่วมมือจากชุมชน  โดยมีการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 
   3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

  1. โรงเรียนบ้านระเริง ได้มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ฐานข้อมูล 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้นเป็นรายวิชา  
      2. ผู้เรียนมีคุณธรรม และมีจิตอาสา 
      3. การบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
      4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน  การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  

- ผลการประเมินการอ่านออก
เขียนได้ 100% 
- ผลการสอบ RT ชั้นป.1 
- ผลการสอบ NT ชั้นป.3 
- ผลการสอบ O NET ชั้นป.6 ,ม.3 
,ม.6 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปโครงการ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก  
ระดับชั้น 
- เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 
- ภาพกิจกรรม 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- กิจกรรมสอนเสริม 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- แบบสรุปโครงการรักการอ่าน 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 
- แบบรายงานโครงการ 
- ปพ.5 
- แบบสรุปรายงานความสามารถ
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนรายชั้น 
- แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

-โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- กิจกรรม Active learning 
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
 

- แบบสรุปรายงานโครงการ 
- เกียรติบัตร 
- รางวัล 
- ภาพกิจกรรม 
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
 
 
 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบ DLTV / DLIT 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์วัยจิ๋ว 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียน(รายปี)ทกุระดับชั้น 
- เกียรติบัตร/รางวัล 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- บันทึกการใช้สื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ระบบ DLTV / 
DLIT 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ(ค่าย
ภาษาอังกฤษ) 
- กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมสอนเสริม 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-ม.6 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบรายงานสรุปโครงการ 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- ผลการสอบ RT,NT,O-NET 
- เกียรติบัตร/รางวัล 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- ผลการสอบ RT, NT , O-Net 
- ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

 

- โครงการการพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านอาชีพของนักเรียน  
- กิจกรรมท าบล็อกตัวหนอน 
- กิจกรรมปลูกผักไม้เลื้อย 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือ
ใช้ 
- กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 

- แบบรายงานสรุปโครงการ 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- เกียรติบัตร/รางวัล 
- ภาพกิจกรรม 

 

 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม(เข้าค่ายคุณธรรม) 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการวันส าคัญต่างๆ 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- ภาพกิจกรรม 
- แบบรายงานสรุปโครงการ 
- แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- การเข้าแถวหน้าเสาธง/การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
- เกียรติบัตร /รางวัล 
- ภาพกิจกรรม 
 
 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมน้องไหว้ พี่ไหว้น้อง 
- โครงการวันส าคัญต่างๆ 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม(เข้าค่ายคุณธรรม) 
- กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ 
 

- ภาพกิจกรรม 
- แบบรายงานสรุปโครงการ 
- แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
- เกียรติบัตร /รางวัล 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน   
- กิจกรรมชุมนุม 
- ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม 
- กิจกรรมวันคริสมาสและวัน
ขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- รายงานการจัดกิจกรรมต่างๆ 
- เกียรติบัตร/รางวัล 
- ภาพกิจกรรม 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา ระดับจังหวัด 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมอาหารเสริมนม 
- งานอนามัยโรงเรียน 
 

- แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของ
นักเรียน/ ภาวะโภชนาการ/ Thai 
School Lunch 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพกิจกรรม 
- แบบรายงานสรุปโครงการ/
กิจกรรม 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
- โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  55 

 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน  
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เว็ปไซต์โรงเรียน/เพจเฟซบุ้คโรง
เรียน 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
- งานพัฒนาหลักสูตร 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
-แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา/
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพกิจกรรม 
- วิจัยชั้นเรียน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- การจัดป้ายนิเทศห้องเรียน 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 

- โครงการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบ DLTV / DLIT 
 
 

- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- การจัดป้ายนิเทศห้องเรียน 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เว็ปไซต์โรงเรียน/เพจเฟซบุ้คโรง
เรียน 
- บันทึกการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ระบบ DLTV / DLIT 

 

มำตรฐำนที ่3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- โครงการการพัฒนาจัดการ
การศึกษาด้านอาชีพของนักเรียน 
- แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
- กิจกรรมท าบล็อกตัวหนอน 
- กิจกรรมปลูกผักไม้เลื้อย 
- กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ 
- กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 
- แบบรายงานสรุปโครงการ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

-โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
-กิจกรรมสืบค้นข้อมูลและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
-การจัดป้ายนิเทศห้องเรียน 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- เว็บไซต์โรงเรียน/เพจเฟซบุ๊ค 
โรงเรียน 
-บันทึกการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ระบบ DLTV / DLIT 
- แบบบันทึกการใช้
ห้องปฏิบัติการ/สื่อ 
-แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
-รายงานการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

- โครงการการพัฒนาจัดการ
การศึกษาด้านอาชีพของนักเรียน 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
- กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมกีฬาสี 
 

 

-แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน 
เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์
ห้องสมุด 
-สื่อการเรียนการสอน 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/กิจกรรม 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

--โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-วิจัยชั้นเรียน 
-กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-บันทึกการใช้สื่อการเรียนการ
สอน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-รายงานการประชุม/อบรม 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรพัฒนำ  

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นในอนาคตดังนี้ 

   
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
- เด็กที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เหมาะสมกับวัย 
ด้านร่างกาย เด็กมีร่างกายแข็งแรง สามารถใช้
กลา้มเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว          ด้าน
อารมณ์ สังคม เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับ
เพ่ือนได้อย่างมีความสุข มีจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ที่จะสรรค์สร้างผลงานของตนเองและ
สามารถน าเสนอผลงานอย่างภาคภูมิใจ ด้าน
สติปัญญา เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ชอบ
ซักถามและคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
- ผู้บริหารมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน มีการด าเนินงาน นิ เทศ
ติดตาม ประเมินการด าเนินงานและรายงานผล
แผนงาน / โครงการหรือกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่ วนร่ วมในการประเมินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  

 
 
 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
- การค้นหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 
และการแก้ปัญหาด้วยการประนีประนอมโดยปราศจาก
ความรุนแรง  
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
 
 
 
 
 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
- ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริม ก ากับ ติดตามดูแลใน
ส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  60 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเลศิ 
 

 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
-  ทางโรงเรียนบ้านระเริ ง ในระดับปฐมวัยมี
มาตรการส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอโดย ให้ครูได้เข้ารับการอบรมใน
สถานที่ต่างๆ ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาปฐมวัยเ พ่ือน าความรู้ที่ ได้มาพัฒนา
นักเรียน ทางโรงเรียนยังมีมาตรการส่งเสริมให้
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ธ ร ร ม ช า ติ ใ น ตั ว เ ด็ ก แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กแก่ผู้ปกครอง ท า
ให้ผู้ปกครอง    มีความรู้ความเข้าใจในตัวเด็กมาก
ขึ้น นอกจากนั้นยังมีการปฏิรูปการศึกษา การ
ส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ป้องกันสิ่งเสพติด การป้องกันอุบัติภัย การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ การพร้อมรับการ
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 

 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
- ในการจัดประชุมผู้ปกครองทางโรงเรียนต้องการให้
ผู้ปกครองได้รับ ความรู้ความเข้าใจตรงตามโรงเรียนแต่
ในบางครั้งผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จึงท า
ให้ผู้ปกครองกับโรงเรียนมีความเข้าใจไม่ตรงกัน 
 

 
แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 

3.1 จัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและบริเวณรอบๆให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีความอย่างปลอดภัย 
และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
3.3 จัดท าข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น 
3.4  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสม

กับบริบทของสถานศึกษา  
 
 
 
จุดเด่น 
 1. ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านระเริง จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบ้านระเริง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนตามความต้องการ ของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
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สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (RT,NT, O-NET) เน้นพัฒนาทักษะการ
อ่าน เขียน คิดค านวณพ้ืนฐาน 
 

1.สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อก้าวสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริง  สร้างชิ้นงาน โดยส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติท่ีดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
3. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
รวมถึงมีความรับผิชอบต่อสังคมส่วนรวม  
3.พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย  

2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง 
 มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา  
 

1. ปรับปรุงสื่อเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
2. จัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน กระบวนวิจัย และกระบวนการ PLC มาใช้ใน
การพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัยในชั้น
เรียน เพ่ือปรับปรุง และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องทุกรายวิชา จัดท าโครงการหรือกิจกรรม
ตามความเหมาะสม ค านึงถึงความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนา ทั้ง
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดียิ่งขึ้นกว่าเดิมตามแนวการ
สอนต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้าน ต่าง ๆสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยมีกิจกรรมโครงการ  
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แนวทำงในกำรพัฒนำในอนำคต 
  
 การพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียน สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะและความรู้พ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ การเตรียมนักเรียนก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม มุ่งเน้นให้ท้องถิ่น
และสถานศึกษาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ย พัฒนาผล
การทดสอบระดับชาติทุกรายวิชาให้สูงขึ้นตามเกณฑ์เป้าหมาย  
 การพัฒนาครู ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการกิจกรรมการ
สอนด้วยวิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลาย ส่งเสริมครูในด้านการท าวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยการน าผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดท าสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อเพ่ิมปริทธิภาพ
และโอกาสการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 การพัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ติดตั้งห้องเรียน ICT และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนรักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
3. ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  
- ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น 
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่าง 
หลากหลาย  

- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   

1.  ส่งเสริมพัฒนาครูด้านความรู้ พัฒนาสื่อ เทคนิควิธีการ
สอน และนามาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรวมทั้งให้
ผู้เรียนได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้ด้วย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจส่วนบุคคล ตลอดจน
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดในรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น โดยนาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ มาช่วย
ขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ประเมินผู้เรียนแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  
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ส่วนที่ 4 

ภำคผนวก 
 

สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆเช่น 
1. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  
2. ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
4. ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. รายการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
6. ผลการทดสอบระดับชาติ 
7. เกียรติบัตรางวัลต่างๆ 
8. ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  64 

 

 
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านระเริง 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

.................................................. 
ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   พ.ศ. 2561   เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 โรงเรียนบ้านระเริง  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร  ทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ้านระเริง  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 

ประกาศ ณ วันที่  13  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
     

 
 

( นายสินประเสริฐ  เวหา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนระเริง 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย  

ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ.2562 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  

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

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม  

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนระเริง 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2562 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุม่เป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ประกำศ โรงเรียนบ้ำนระเริง 
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับพื้นฐำน 

.................................................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

มาตรา 9 การ จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (3) มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน า
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา และ  เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่   6  สิงหาคม  พ.ศ. 
2561  ประกอบกับมีนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุก
ระดับ  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านระเริง  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และการประเมินคุณภาพภายใน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  13 พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 
  
 
         ( นายสินประเสริฐ    เวหา ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ในระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
(รำยมำตรฐำนตำมบริบทของสถำนศึกษำ) 

 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดบัคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก  

1.1  มีกำรพัฒนำร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 

1.2  มีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ ดีเลิศ 

1.3  มีกำรพัฒนำด้ำนสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

1.4  มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  สื่อสำรได้  มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำนและแสวงหำควำมรู้ได้ ดีมำก 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกรท้ัง 4 ด้ำน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเย่ียม 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ ดีเลิศ 

2.4  จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้  อย่ำงปลอดภัย  และพอเพียง 
ดีเลิศ 

2.5  ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่  3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  

3.1  จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุดด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 
ดีเลิศ 

3.2  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 
ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
ดีเลิศ 

3.4  ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ (ระดับกำรศึกษำปฐมวัย) ดีเลิศ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(รำยมำตรฐำนตำมบริบทของสถำนศึกษำ) 

มำตรฐำน 
ค่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน/

ประเด็นพิจำรณำ 
มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 

           1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับด ี

           2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลศิ 

           3) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ระดับด ี

           4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับดีเลศิ 

           5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับด ี

           6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ ระดับดีเลศิ 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลศิ 

          1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลศิ 

          2) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลศิ 

          3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ระดับดีเลศิ 

          4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ระดับดีเลศิ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ระดับดีเลิศ 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน ์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดีเลศิ 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลศิ 

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลศิ 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลศิ 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ระดับดีเลศิ 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู้ ระดับด ี

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 

     3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ ระดับดีเลศิ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ระดับดีเลศิ 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ระดับดีเลศิ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับด ี

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับด ี

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ระดับดีเลิศ 
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เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ ดังนี้ 
  

ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
5 ยอดเยี่ยม 
4 ดีเลิศ 
3 ดี 
2 ปานกลาง 
1 ก าลังพัฒนา 

 
แนวทำงกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำประกำศใช้ ดังนี้  
 

 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ระดับคุณภำพ 
90.00 - 100.00 5 ยอดเยี่ยม 

75.00 - 89.99 4 ดีเลิศ 
60.00 - 74.99 3 ดี 

50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 ก าลังพัฒนา 
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ค ำรับรองของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2562 

............................................. 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านระเริง จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอด
ได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
 

 
 

                 ( นายธีรศักดิ์  ใช้คง ) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                โรงเรียนบ้านระเริง 

 

 
      ( นายสินประเสริฐ  เวหา ) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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ที ่ศธ 04064.198 /12                                                         โรงเรียนบ้านระเริง  
                                137 หมู่ 1 ต าบลระเริง 
             อ าเภอวังน้ าเขียว 
                                                   จังหวัดนครราชสีมา 30150 
 

      22   มกราคม  2563 

 

เรื่อง    เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 

เรียน   นางปาริชาติ สมบรูณ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 ด้วย โรงเรียนบ้านระเริง  อ าเภอวังน้ าเขียว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จะจัดท ารายงานการประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ าเป็นต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความแจ้งแล้วนั้น 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านระเริง  จึงขอเรียนเชิญท่านมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนบ้านระเริง ได้แนบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 มาพร้อมแล้ว  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

    
   ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

         ( นายสินประเสริฐ  เวหา ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 

  
 
 
โทรศัพท์ 061 0238045 
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  ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนระเริง 

ที่     55  / 2562 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านระเริง 

ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
………………………………………….. 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

 โรงเรียนบ้านระเริง จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ  
ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1  นายสินประเสริฐ  เวหา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
1.2 นางปาริชาติ  สมบูรณ์   ศึกษานิเทศก์                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3  นายธีรศักดิ์  ใช้คง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 
1.4 นางพุทธมนต์  นามปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 

 1.5 นางวนิดา  ใช้คง   ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
 1.6 นางสาวรัตนาภรณ์   บุญเลี้ยง   คร ู            กรรมการ 
     1.7 นางนิศากร  ข าโชติ  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
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2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

 2.1 นางพุทธมนต์   นามปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 2.2 นางปาณิศา   เคนมี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     2.3 นางสาวลัดดาวัลย์   กาญจนะ  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 2.4  นางสาวจุฬารัตน์   วงศ์อนุ  ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

3.1  นางวนิดา   ใช้คง    ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
3.2  นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.3  นางนิภาพร  ไทยก่ิง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.4  นายปริฉัตร  สัจจา   ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
3.5  นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง  ครู คศ.1              กรรมการ 
3.6 นางสาวสุนันทา   โสบกระโทก         ครู คศ.1   กรรมการ 
3.7 นางนิศากร   ข าโชติ   ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
 

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

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

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

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
4.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2562  ประกอบด้วย 

4.1 นายสินประเสริฐ   เวหา   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
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     4.2 นางพุทธมนต์  นามปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.3 นางวนิดา   ใช้คง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

     4.4 นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4.5 นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     4.6 นางปาณิศา  เคนมี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4.7 นางนิภาพร  ไทยก่ิง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ             
  4.8 นายปริฉัตร  สัจจา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4.9 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง  ครู คศ.1   กรรมการ 
4.10 นางสาวจุฬารัตน์   วงศ์อนุ  ครู คศ.1    กรรมการ 
4.11 นางธัญสิริ   ลิบลับ   ครู คศ.1   กรรมการ 
4.12 นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล   ครู คศ.1      กรรมการ 
4.13 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  ครู คศ.1   กรรมการ 
4.14 นางสาวขนิษฐา   กินกิ่ง   ครู คศ.1   กรรมการ 
4.15 นายณัฐกฤษ  มณีเนตร   ครู คศ.1   กรรมการ 
4.16 นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก  ครู คศ.1   กรรมการ 
4.17 นายชยาพล   ความดี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.18 นายอภิชิต  เมืองสันเทียะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.19 นางสาววรรณภา  วาประสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.20 นางอุทัยวัลย์   แต้มสี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.21 นางสาวคณิศา  พิรักษา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4.22 นางสาวลัคนาพร  เผ่าต๊ะใจ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
4.23 นางนิศากร   ข าโชติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปี
การศึกษา 2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2563  ทัง้นี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนา
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  30 พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
         (  นายสินประเสริฐ  เวหา) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนระเริง 

ที ่ 56  /  2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

……………………………………………. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ ด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

โรงเรียนบ้านระเริง จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นายธีรศักดิ์   ใช้คง           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ  
2. นายณัฐพล   คูณขุนทด           กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ  
3. นายทวี   ลุนราช            กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ  
4. นางสาวปัณส์ปวี   วชิาผา           กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
5. นายสินประเสริฐ   เวหา           ผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ  
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                                  ( ลงชื่อ)  
                  ( นายสินประเสริฐ   เวหา ) 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านระเริง 
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คณะผู้จัดท ำ 

1 นายสินประเสริฐ   เวหา   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
     2 นางพุทธมนต์  นามปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 3 นางวนิดา   ใช้คง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     4 นางสาวจามีกร  ใยเพ็ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5 นางสาวลัดดาวัลย์  กาญจนะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     6 นางปาณิศา  เคนมี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7 นางนิภาพร  ไทยกิ่ง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ             
  8 นายปริฉัตร  สัจจา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 9 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเลี้ยง  ครู คศ.1   กรรมการ 
10 นางสาวจุฬารัตน์   วงศ์อนุ   ครู คศ.1    กรรมการ 
11 นางธัญสิริ   ลิบลับ    ครู คศ.1   กรรมการ 
12 นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล   ครู คศ.1      กรรมการ 
13 นางสาวสุนันทา  โสบกระโทก  ครู คศ.1   กรรมการ 
14 นางสาวขนิษฐา   กินกิ่ง   ครู คศ.1   กรรมการ 
15 นายณัฐกฤษ  มณีเนตร   ครู คศ.1   กรรมการ 
16 นางสาวฉัตรยุพา  ลาภกระโทก  ครู คศ.1   กรรมการ 
17 นายชยาพล   ความดี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
18 นายอภิชิต  เมืองสันเทียะ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
19 นางสาววรรณภา  วาประสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

    20 นางอุทัยวัลย์   แต้มสี   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
21 นางสาวคณิศา  พิรักษา  พนักงานราชการ   กรรมการ 

    22 นางสาวลัคนาพร  เผ่าต๊ะใจ  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
    .23 นางนิศากร   ข าโชติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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สรุปผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ ล ำดับ นักเรียน ครู 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ป.1-ป.3 
84 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 5 
1.ด.ญ.กัญญา
ณัฐ รกัม ี

1..นางอุทัย
วัลย์ แต้มส ี

2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6 

94 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 4 
1.ด.ญ.สุ
พรรษา บุญอุ้ม 

1..นางนิภา
พร ไทยกิ่ง 

3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียน
ความ) ป.4-6 

78 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
1.ด.ญ.สุดา
รัตน์ ปางสขุ 

1..นางนิภา
พร ไทยกิ่ง 

4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.1- 3 

15 เข้า
ร่วม 

รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
1.ด.ช.พงศกร   
มีลาภ 

1.นางปาณิศา 
เคนม ี

5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 

83 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ช.อนุพนธ์  
รุจิสุข 

1.นางธัญสริ ิ
 ลิบลบั 

6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.
4-6 

54 เข้า
ร่วม 

รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
1.ด.ช.เบญจ
พล สุวรรณสิงห์ 

1.น.ส.ฉตัรยุ
ภา ลาภกระ
โทก 

7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 100 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.จรัส
ทิพย์ ไปวันเสาร ์

1.น.ส.ฉตัรยุ
ภา ลาภกระ
โทก 

8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.
1-3 

86 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.เอกภพ 
จันตะเภา 

1.นางธัญสริ ิ
 ลิบลับ 

9 สุขศึกษาและ 

พละศึกษา 
การแข่งขันแอโรบิค ป.
1-6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.พรทิพา 
พรมศร ี
2.ด.ญ.ฐติาพร 
กุนตะขบ 
3.ด.ญ.เปรมวดี 
ขันตีตะค ุ
4.ด.ญ.กรรณิกา 
แฝงด่านกลาง 
5.ด.ญ.เกศมณ ี
เริ่มชัย 
6.ด.ญ.ปัณฑา
รีย์ แหลมจนัทกึ 
7.ด.ญ.นภัสรา 
นาคอิ่ม 
8.ด.ญ.ธนภรณ ์
สวามีชัย 
9.ด.ญ.พรนภัส  
โภคา 
10.ด.ญ.กญัญา
รัตน์ ปรางอยู่ 

1.น.ส.รัตนา
ภรณ์ บุญ
เลี้ยง 
2.น.ส.ฉัตรยุ
ภา ลาภกระ
โทก 
3.น.ส.ออ้ม
ฤทัย พาเกล 
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สรุปผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ ล ำดับ นักเรียน ครู 

10 สุขศึกษาและ 

พละศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพละศึกษา 
ป.1–ป. 6 

90 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ช.ศราวฒุิ 
บัวลอย 
2.ด.ญ.ฐติาพร 
กุนตะขบ 

1.น.ส.อ้อม
ฤทัย พาเกล 

11 ภาษาอังกฤษ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
ป.4-6 

82 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ช.ปฐาชวนา
กร แกว้กล้า 

1.น.ส.รัตนา
ภรณ์ บุญ
เลี้ยง 
 

12 ภาษาอังกฤษ การแข่งขันเล่านิทาน(Story 
Tolling) ป.4-6 

91 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ญ.กญัจน ์
ชญาน์ ค าจันทึก 

1.น.ส.รัตนา
ภรณ์ บุญ
เลี้ยง 
 

13 พัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน การ
เดินทรงตัวและโยนบอล ป.
1-3 

75 เงิน รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ญ.พิชชาพร 
ธรรมเจริญ 
2.ด.ญ.พัสวี เรว็
สูงเนนิ 
3.ด.ญ.วราภรณ ์
ศรีวงยาว 
4.ด.ญ.อรัญญา
พร ย่ิงนอก 
5.ด.ญ.จริาภรณ ์
ศรีวงยาง 
6.ด.ช.กิตติภพ 
ศรีวงสุข 

1.น.ส.สุนนัทา 
โสบกระโทก 
2.น.ส.ออ้ม
ฤทัย พาเกล 

14 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ป.4–ป. 6 

  ชนะเลิศ 1.ด.ญ.กลัยกร 
วงษ์แสง 
2.ด.ญ.ปพิชญา 
มองตะค ุ
3.ด.ญ.พรพรรณ  
วันอนิทร ์

1.นางนิภาพร 
ไทยกิ่ง 
2.น.ส.ขนิษฐา 
กินกิ่ง 
 

15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย 

90 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 6 
1.ด.ญ.ณฐัจีรา  
บุญแกว้ 
2.ด.ญ.พัชรี  
อ่อนเงิน 
3.ด.ช.สุริยะ  
ค ามุงคุณ 

1.น.ส.จฬุา
รัตน ์
วงศ์อน ุ
2.นางพุทธ
มนต ์
นามปัญญา 
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สรุปผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
กำรศึกษำพิเศษ (นักเรียนเรียนรวม) 

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ ล ำดับ นักเรียน ครู 
1. ภาษาไทย ภาษาไทยการแข่งขันเล่า

นิทาน 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้
 ป.4-6 

90 ทอง ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐดนัย 
มนทชาต ิ 1.น.ส.รตันา

ภรณ์ บุญ
เลี้ยง 

2. การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดเุหลือใช้  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

  ชนะเลิศ 1.ด.ช.วรเมธ  
ผมหอม 
2.ด.ช.ศุภกร 
ช านาญญา 
3.ด.ช.พิทวัส 
สิงหล 

1.อ้อมฤทัย  
พาเกล 
2..น.ส.รตันา
ภรณ์ บุญ
เลี้ยง 
 

3. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1-6 

85 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
1.ด.ช.กติติ
ศักด์ เชดืช ู

1.น.ส.รตันา
ภรณ์ บุญ
เลี้ยง 

4. ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่ย
เยาว์ ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  
ป.1–ป. 6 

  ชนะเลิศ 1.ด.ญ.จนัทมิา 
ศรีหน ู

1.น.ส.สุนนั
ทา 
โสบกระโทก 
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สรุปผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปะหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 31 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ ล ำดับ นักเรียน ครู 

1. ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ ์
ม.1-ม.3  

74 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ช.ศราวฒุิ  
ราดไพร 

1.น.ส.ขนิษฐา  
กินกิ่ง 

2. ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคด ี
ม.1-ม.3 

67 ทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ช.เสฎฐวุฒิ  
พิมสอน 

1.น.ส.ขนิษฐา  
กินกิ่ง 

3. ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.4-ม.6 

60 ทองแดง 8 1.น.ส.ประกาย
ดาว  ผมหอม 

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

4. ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันประตมิากรรม  
ม.4-ม.6 

88 ทอง 5 1.น.ส.กชกร 
สุไสยา 
2.น.ส.ธารารัตน์ 
เริงจิตร 
3.น.ส.สุวรรณ ี
จงเจนกลาง 

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 
2.น.ส.ออ้ม
ฤทัย พาเกล 

5. ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งประเภทชาย 
ม.4-ม.6 

82.67 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.นายน าโชค 
จิบสันเทียะ 

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

6. ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล 
ประเภทชาย ม.4-ม.6 

84.44 ทอง ชนะเลิศ 1.นายน าโชค 
จิบสันเทียะ 

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

7. ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

71.6 เงิน 7 1.ด,ญ.สตางค์ 
ขอเหนี่ยวกลาง 

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

8. ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

75.8 เงิน 8 1.น.ส.เนตรนภา 
มนทชาต ิ

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

9. ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

70.75 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1.ด.ญ.ชุติ
กาญจน์ เถาค า 

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

10. ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

81.6 ทอง 4 1.น.ส.เนตรนภา 
มนทชาต ิ

1.นาย
ณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

11. การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น    ม.1-ม.3 

91.57 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

1.ด.ช.นครราช 
บุญรอด 
2.ด.ช.นวมินทร์  
บัวอินทร ์
3.ด.ช.วุฒิวตัน์  
บาดาล 

1.นายอภิชิต  
เมืองสนัเทียะ 
2.นายชยาพล  
ความด ี
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ ล ำดับ นักเรียน ครู 
12. เรียนรวม-

ศิลปะ 
การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ม. 4-6 

91 ทอง ชนะเลิศ 1.ด.ญ.พิมนภา 
ถัดพิมาย 

1.น.ส.
ขนิษฐา  กนิ
กิ่ง 

13 เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

90.33 ทอง ชนะเลิศ 1.นายสกุลเดช 
ทับกลาง 
2.นายโชค
บัญชา 
ส่วนกลาง 

1.นายปริฉัตร 
สัจจา 
2.นายชยาพล 
ความด ี
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สรุปผลกำรแข่งขันงำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีกำรศึกษำ 2562 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(สพม.) จ.ศรีสะเกษ   ระหว่ำงวันที่ 12–14 ธันวำคม 2562 

วิชำกำรและเทคโนโลยีนักเรียน  
 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ ล ำดับ นักเรียน ครู 

1. ศิลปะ – 
ดนตร ี

การแข่งขันขับร้องเพลง
สากลประเภทชาย ม.4-6  

84.9 ทอง 48 นายน าโชค  จิบ
สันเทียะ 

1.นายณัฐกฤษ 
มณีเนตร 

2. เรียนรวม- 
ศิลปะ 

การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.
4-6 
 

85 ทอง 19 1.ด.ญ.พิมนภา 
ถัดพิมาย 

1.น.ส.ขนิษฐา  กนิ
กิ่ง 

3. เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

83 ทอง 22 1.นายสกุลเดช ทับ
กลาง 
2.นายโชคบัญชา 
ล้วนกลาง 

1.นายปริฉัตร  สัจจา 
2.นายชยาพล   
ความด ี

 


