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ค าน า 
 

  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การ
ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบางเจริญได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐาน 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพเด็กหรือผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กหรือผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผล จัดเก็บข้อมูลตามสภาพจริง 
จนน าไปสู่การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
ฉบับนี้ มุ่งตอบค าถาม 3 ข้อ คือ 1) มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางเจริญมีคุณภาพระดับใด           
2) หลักฐานสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาคืออะไร  และ 3) มีแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้นอย่างไร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เกิดความมั่นใจได้
ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพัฒนาหรือคงรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานจากการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย การมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการแสดงความคิดเห็นและสะท้อนสิ่งที่
อยากให้โรงเรียนพัฒนาให้ดีขึ้น ในนามตัวแทนโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ทางโรงเรียนจะได้น าผลการ
ประเมินและรายงานฉบับนี้ เป็นเข็มทิศในการวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
        (นายอรรถพล บัวทอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
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ข้อมลูพื้นฐานโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 
 

1. ประวตัโิรงเรยีน 
 

 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ในเนื้อที่ 19 ไร่โดยประมาณ
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาไชยราช-คลองกรูด ลักษณะภูมิประเทศเป็นสันเขา สูงกว่าระดับน้้าทะเล
ประมาณ 180 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น มีฝน
เกือบตลอดทั้งปี  เปิดท้าการเรียนการสอนครั้งแรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านไชยราช 
สาขาบ้านบางเจริญ” 
 วันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นโรงเรียนเอกเทศ             
โดยประกาศเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านบางเจริญ” มีนายโชติ 
เพชรน้อย ท้าหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นคนแรก  
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเจริญ ตั้งอยู่ในสถานที่แรกตั้ง เลขที่ 180/4 หมู่ 3 บ้านบางเจริญ ต้าบล    
ไชยราช อ้าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์       
032-646945 e-mail : bcr.pck1@gmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบลไชยราช 
ระยะห่างจากโรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่ฯ ประมาณ 114 กิโลเมตร ห่างจากอ้าเภอบางสะพานน้อย 31 กิโลเมตร 
และหา่งจากถนนเพชรเกษม 12 กิโลเมตร มีถนนลาดยางตัดผ่าน มีผู้บริหารสถานศึกษาตามล้าดับ ดังนี้ 
 1. นายโชติ  เพชรน้อย ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง 1 ปี 
 2. นายประโลม เจียมตน  ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง 7 เดือน 
 3. นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง 1 ปี 
 4. นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง 14 ปี 
 5. นายประยูร  สพานรัตน์ ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง 2 ปี 
 6. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์  ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง 13 ปี 
 7. นายอรรถพล บัวทอง  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน 

 ค้าขวัญของโรงเรียน : นักเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้าชาติพัฒนา ไม่พ่ึงพายาเสพติด 

 ปรัชญาของโรงเรียน : สุวิชา โน ภว้ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ) 
 สีประจ้าโรงเรียน : ฟ้า - ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : บ.จ. 
 วิสัยทัศนโ์รงเรียน (Vision) 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านบางเจริญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมใน
ศตวรรษท่ี 21 มุ่งเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนาครูสู่มืออาชีพ เน้นใช้ ICT เพ่ือการศึกษา พัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม น้อมน้าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2. สภาพบรบิทชมุชน 
 

 ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืนเพ่ือประกอบอาชีพ มีประชากร
ประมาณ 1,600 คน สถานที่ราชการ วัด และโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล       
บ้านบางเจริญ ต้าบลไชยราช, วัดบางเจริญ, โรงเรียนบ้านช้างเผือก, โรงเรียนบ้ านทองอินทร์, โรงเรียนบ้าน  
ไชยราช ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และรับจ้าง ฐานะปานกลางถึงค่อนข้างยากจน ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี แต่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโรงเรียนค่อนข้างน้อย การแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง 
 

3. ขอ้มลูผูบ้รหิารสถานศกึษาปจัจุบนั 
 

 ชื่อ นายอรรถพล บัวทอง โทรศัพท์ 065-3563356 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท กศ.ม. สาขา       
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ด้ารงต้าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน 
 

4. ขอ้มลูครูและบคุลากรทางการศึกษา (ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563) 
 

ประเภทบคุลากร 
เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด 

ประสบการณเ์ฉลีย่ 
ชาย หญิง 

ต่้ากวา่ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สงูกวา่ 
ป.ตร ี

ผู้อ้านวยการ 1 - - - 1 8 ปี 9 เดือน 
รองผู้อ้านวยการ - - - - - - 
ข้าราชการคร ู 7 12 - 12 7 5 ปี 
พนักงานราชการ - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - 2 - 2 - 1 ปี 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 7 เดือน 
ครูพ่ีเลี้ยง - 1 1 - - 6 ปี 4 เดือน 
นักการภารโรง 1 - 1 - - 2 ปี 
 9 16 

2 15 8 
25 
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5. ขอ้มลูนกัเรยีน (ณ วนัที ่10 มิถนุายน 2562) 
 

ระดบัชัน้เรียน จา้นวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลีย่ต่อหอ้ง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 15 19 34 34 : 1 
อ.3 2 23 15 38 19 : 1 
รวม 3 38 34 72  
ป.1 2 32 33 65 33 : 1 
ป.2 1 17 16 33 33 : 1 
ป.3 1 9 23 32 32 : 1 
ป.4 1 22 9 31 31 : 1 
ป.5 1 15 9 24 24 : 1 
ป.6 1 20 21 41 41 : 1 
รวม 7 115 11 226  
ม.1 1 16 11 77 27 : 1 
ม.2 1 9 15 74 24 : 1 
ม.3 1 11 13 24 24 : 1 
รวม 3 36 39 75  

รวมทัง้หมด 13 189 184 373  
 
6. การวเิคราะห ์SWOT ANALYSIS 
 

SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
1. ด้านโครงสร้าง 
- โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

1. ด้านโครงสร้าง 
- ภาระงานตามโครงสร้างมีจ้านวนมาก บุคลากรหนึ่ง
คนรับผิดชอบหลายงาน ท้าให้งานขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
- ภาระงานตามโครงสร้างไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทน้อย 
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SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- โรงเรียนมีการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ 
 

2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- การด้าเนินงานตามแผนยังไม่ประสบความส้าเร็จ
เท่าท่ีควร 

3. ด้านระบบในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
- โรงเรียนมีมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือใช้ก้าหนด
คุณภาพการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายใน 
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด 
- มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วย Facebook และ
เว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

3. ด้านระบบในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
- การบริหารงบประมาณยังไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 
- งบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อการจัดกิจกรรม 
- ขาดงบประมาณในการน้านักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
- จ้านวนนักเรียนต่อครูมีจ้านวนมากเกินไป ท้าให้ครู
ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง 
- ครูขาด ไม่ครบวิชาเอก 
- นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการบางส่วนออกไปเรียน
นอกพ้ืนที่ 
- โรงเรียนขาดการปรับปรุง ดูแล อาคารสถานที่ให้
พร้อมใช้ 
- โรงเรียนยังไม่มีสนามเด็กเล่น 
- ครูย้ายบ่อยท้าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง 
 

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
- มีแบบแผนและนโยบายในการท้างาน 
- มีค้าสั่งในการด้าเนินงาน 
- มีแผนปฏิบัติการประจ้าปีทุกปี 
- ผู้บริหารปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน
และชุมชน 

4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
- โรงเรียนขาดผู้บริหารมานานท้าให้การบริหารงาน
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ขาดการควบคุมติดตามในการด้าเนินงานแต่ละ
กลุ่ม/งาน/ฝ่าย 
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SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
5. ด้านบุคลากรในหน่วยงาน 
- การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี ในการท้ากิจกรรม
และงานต่างๆ ของครูและบุคลากร 
- การท้างานเป็นทีมของคณะครู 
- ครูมีจิตอาสาในการท้างาน 
- ครูมีช่วงวัยที่ใกล้เคียงกัน 
- ครูส่วนใหญ่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
- บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาท่ีดี 
 

5. ด้านบุคลากรในหน่วยงาน 
- ขาดความร่วมมือจากนักเรียนในการท้ากิจกรรม
ของโรงเรียน 
- บุคลากรสอนไม่ตรงกับสาขาวิชา 
- ในสภาพสภาวะที่ขาดผู้น้ามานานท้าให้ครูมีความ
เฉื่อยชาในการท้างาน ขาดแรงจูงใจ 
- ครูต้องรับผิดชอบภาระงานนอกเหนืองานสอน
จ้านวนมากส่งผลให้ประสิทธิภาพงานสอนลดลง  
- ครูและนักเรียนขาดการส่งเสริมเรื่องระเบียบวินัย 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
- มีท่านผู้อ้านวยการโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ  
และเป็นคนรุ่นใหม ่
- คณะครูมีทักษะ ความรู้ ที่จะพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียน 
- มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ตั้งแต่
ระดับศูนย์ฯ ผ่านเข้ารอบไปยังระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับภูมิภาค (ระดับชาติ) ในทุกๆ ปี 
- มีการด้าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น แปลง
เกษตรของโรงเรียน โรงเลี้ยงไก่ 
- มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการที่จะรองรับ
นักเรียน ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถจัดเป็นห้องเรียนและ
ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ 
- โรงเรียนสามารถให้บริการด้านการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึง โดยเปิดบริการทั้งในระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการ
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
- บุคลากรยังขาดความประสบการณ์ในการสอน 
- บุคลากรขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับต่้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
 - การแต่งกายประจ้าวันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 - ครูส่วนใหญ่มุ่งมั่นท้างานให้นักเรียนและโรงเรียน 
 

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
- ครูบางส่วนขาดเป้าหมายในการท้างาน 
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SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า 
- การได้รับการช่วยเหลือจาก สพท. อบต. รพ.สต. 
ตชด. วัด และผู้ปกครอง 
- การช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชนหรือหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ ทั้งเอกชนและรัฐบาล ที่มาอ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้ เรี ยน เช่น อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน 
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้การสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันส่งผลให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันทุกวันและทุกคน 
- นโยบายกระจายอ้านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาท้าให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการ
ท้างานมากข้ึน 
 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า 
- ผู้ปกครองบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการด้าเนิน
กิจกรรมของเท่าท่ีควร 
- ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลาน 
- ชุมชนขาดความเชื่อม่ันต่อโรงเรียน 
- คนในชุมชนไม่ค่อยให้ความส้าคัญต่อการศึกษา 
- นักเรียนขาดระเบียบวินัย 
 
 
 
 
 

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้ท้างานร่วมกับ
องค์กรภายนอก และชุมชน 
- สามารถประสานงานกับงานป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดของอ้าเภอโดยผ่านก้านันต้าบลไชยราชได้ 
- สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีความอุดมสมบูรณ์      
มีแหล่งน้้า มีธรรมชาติที่สวยงาม 

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- สถาบันครอบครัวไม่สมบูรณ์ ขาดความพร้อม อีกทั้ง
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ปล่อยปละละเลย ขาดการเอาใจ
ใส่บุตรหลาน  
- ภาพลักษณ์ทางด้านลบของครูที่มีผลต่อความรู้สึก
ของชุมชน 
- สิ่งเสพติด ชู้สาว และอบายมุขต่างๆ ในชุมชน 
- ชุมชนมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณห่างไกลจากชุมชนเมือง 
ขาดการประสานร่วมมือในการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา 
- ชุมชนมีคนต่างพ้ืนที่และต่างจังหวัดอยู่มาก ท้าให้มี
วัฒนธรรมแตกต่างกัน และชุมชนขาดความเข้มแข็ง 
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SWOT Analysis 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
3. ด้านเทคโนโลยี 
- หน่วยงานระดับกระทรวง สพฐ. สพท. มีนโยบาย
ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

3. ด้านเทคโนโลยี 
- สภาพภูมิประเทศท้าให้ระบบอินเทอร์ เน็ตใน
โรงเรียนขาดความเสถียร 
- ผู้ปกครอง คนในชุมชน ขาดความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ได้รับขาดการดูแล
และไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน 
 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
- พ้ืนที่ชุมชนบ้านบางเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพืชไร่ 
 
 
 

4. ด้านเศรษฐกิจ 
- เศรษฐกิจในชุมชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
- ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่้า 
- ขาดตลาดในการรับซื้อพืชผล 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
 

5. ด้านการเมืองและกฎหมาย 
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5. ด้านการเมืองและกฎหมาย 
- การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อนโยบาย 
ทิศทาง และการพัฒนาโรงเรียน 
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บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร 
 
 

1. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนบา้นบางเจรญิมีคุณภาพระดบัใด? 
 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย มีคุณภาพโดยรวมในระดับ “ดี” 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน มีคุณภาพโดยรวมในระดับ “ดี” 

 

2. หลักฐานสนบัสนนุการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาคืออะไร? 
  

2.1 ระดับปฐมวัย 
จากการประเมินตนเอง พบว่า โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพเด็กอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ครูติดตาม

พัฒนาการด้านร่างกาย ดูแลน้ าหนักส่วนสูง โภชนาการ และสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง ด้านอารมณ์ ครูต้อง
พัฒนาเด็กให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ด้านสังคม ครูต้องพัฒนาเด็กให้รู้จักเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ด้านสติปัญญา เด็กสามารถสื่อสารได้ดี มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

คุณภาพการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ “ดี” พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนส่งเสริมครูพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ แต่ต้องพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู การบริหารและการจัดการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

คุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับ “ก าลังพัฒนา” พบว่า ครูมีการจัดท า
แผนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล แต่เด็กยังไม่มีโอกาสได้เลือกเล่นหรือท า
กิจกรรมตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็ นรายบุคคล      
ครูต้องปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอ 
ประเมินพัฒนาการเด็ก เน้นประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กอย่างจริงจัง  

2.2 ระดับขั้นพื้นฐาน 
 จากการประเมินตนเอง พบว่า  โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพเด็กอยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย แต่ต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะความสามารถในการอ่านเขียนและการคิดวิเคราะห์ 
  คุณภาพการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ “ดี” พบว่า โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่ชัดเจน ใช้ระบบบริหารจัดการ PDCA เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
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ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ แต่ต้องพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ “ดี” พบว่า ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงแบบ Active Learning นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต มีการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ส่งเสริมการใช้ PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แต่ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างครูและศิษย์ 
 

3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาใหสู้งขึน้ 
  

3.1 ระดับปฐมวัย 
1. ครูต้องพัฒนาเด็กให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย เช่น การสร้างเงื่อนไข การก าหนดเวลา 

การวาดภาพ การต่อบล็อกไม้ การท าสิ่งประดิษฐ์ ฯ ครูหมั่นเสริมแรง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก   
2. ครูพัฒนาพฤติกรรมเด็กให้ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเล่นและท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ด้วยการใช้วินัยเชิงบวกและการเสริมแรง 
 3. โรงเรียนสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอ       
ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์ ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล ใช้การนิเทศและ PLC ร่วมกัน 
เพ่ือให้ Feedback แก่ครูผู้สอนน าไปพัฒนาการจัดประสบการณ์  
 5. ครูและเด็กต้องหมั่นดูแลห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ครูต้องจัดให้มีพ้ืนที่แสดงผล
งานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ และพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรม 
 6. ครูต้องพัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบริค 
(Scoring Rubric) เป็นต้น ส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก       
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  

3.2 ระดับขั้นพื้นฐาน 
 1. ครูเน้นการสอนบูรณาสอดแทรก (Infusion Instruction) การอ่านเขียนทุกรายวิชา ครูต้องมีข้อมูล
การอ่านเขียนของนักเรียน ป.1 เป็นรายบุคคล พัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนด้วยวิธีหลากหลาย เช่น การสอน
แจกลูกสะกดค า การเล่านิทาน การเล่าเรื่องฯ ส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ครูต้องสอนซ่อมเสริม       
ใช้เพ่ือนสอนเพ่ือน พ่ีสอนน้อง ใช้สื่อพัฒนาการอ่านเขียน ฯ รวมทั้งปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด       
มุมเรียนรู้ ให้ส่งเสริมการอ่านเขียนของนักเรียน 
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  2. โรงเรียนจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ ครูต้องมีเป้าหมายใน
การสอน นักเรียนต้องมีเป้าหมายในการเรียน ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเน้น Active Learning ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยการตั้งค าถามโดยใช้ 5Ws1H การฝึกเขียน
เรียงความ การเขียนกิจวัตรประจ าวัน การสอนแบบโครงงาน การเล่าและวิเคราะห์ข่าว 
 3. โรงเรียนต้องปรับการวัดประเมินผลให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการวัดประเมินผลในระดับเขต
พ้ืนที่และระดับชาติ โดยน าแนวข้อสอบ O-NET NT LAS ของปีเก่า มาใช้ทดสอบระดับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 4. โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เพ่ือฝึกให้
นักเรียนรู้จักวางแผน รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดแก้ปัญหา และน าเสนอผลงานได้ ควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ STEM เพ่ือสร้างนักเรียนให้มีพ้ืนฐานเป็นนวัตกร   
 5. โรงเรียนพัฒนาอินเตอร์เน็ตให้ใช้จัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอกับนักเรียน  
 6. ครูต้องพัฒนา Growth Mindset ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความอดทน พยายามท างานให้ส าเร็จ โดยมีครู
เสริมแรงนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 7. โรงเรียนน าจิตศึกษามาใช้พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ (EQ) ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ (SQ) เพ่ือเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และมีสมาธิก่อนเรียน 
 8. โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เน้นหลักสูตรที่
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากยิ่งข้ึน เป็นหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เช่น การอ่านเขียน การคิดวิเคราะห์ ฯ และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

9. โรงเรียนต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนให้มีความสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย และเพียงพอ เช่น สภาพภายในห้องเรียน อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพภายนอกอาคารเรียน           
สนามกีฬา ห้องน้ า โรงอาหาร ฯ  
 10. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูน้อมน าพระราชกระแสด้านการศึกษาของในหลวง ร.9 เรื่องนักเรียนรักครู      
ครูรักนักเรียนสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าถามครู  
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รายงานผลการประเมนิตนเอง ระดับปฐมวยั 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพเด็ก 

 

1. คณุภาพเด็กมมีาตรฐานมากนอ้ยเพยีงใด? 
 

 ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ประกอบไป
ด้วยมาตรฐานย่อย 4 มาตรฐาน จ านวน 25 ประเด็น มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
  

มาตรฐาน จ านวน
ประเด็น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

5 5 0 

1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได ้

6 4 2 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก   
ที่ดีของสังคม 

6 5 1 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

8 8 0 

รวม 25 22 3 
คิดเปน็ร้อยละ 100 88 12 

ค่าเปา้หมายทีค่าดหวงั ดเีลิศ 
ระดบัคณุภาพทีท่ าไดจ้ริง ดเีลิศ 

 

2. หลักฐานสนบัสนนุการด าเนนิงานตามมาตรฐานคืออะไร? 
 

1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลนักเรียนดื่มนม ออกก าลังกาย รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน 
อย่างใกล้ชิด ครูตรวจวัดน้ าหนักส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามพัฒนาการนักเรียน ครู จัดกิจกรรม
ประสบการณใ์ห้นักเรียนรู้จักความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  

2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น 
กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบเพลง กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิทุกวันศุกร์  
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูคัดกรอง SDQ เด็กเป็นรายบุคคล มีการประเมินพัฒนาการด้านสังคมอย่าง
สม่ าเสมอ ครูจัดกิจกรรมประสบการณ์เรียนปนเล่น ให้เด็กสามารถอยู่ร่วมได้กับผู้อ่ืน ปราศจากความรุนแรง 
และส่งเสริมให้ครูใช้วินัยเชิงบวกกับเด็ก  
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 4. โรงเรียนส่งเสริมเด็กร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน พัฒนาการคิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ เช่น กิจกรรมศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง การเล่นอิสระกับเพื่อนร่วมชั้น 
 

3. แนวทางพฒันาคุณภาพเดก็ใหส้งูขึน้ 
 

 1. โรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เน้นการเพ่ิมจ านวนเด็กให้มีพัฒนาน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยครูดูแล
เด็กให้ทานนม อาหารกลางวัน ขนม ที่ดีมีประโยชน์ ส่งเสริมเด็กออกก าลังกายที่เหมาะสมตามวัย 

2. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความร่าเริงแจ่มใส การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม เช่น กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ การเล่นกับเพ่ือน การต่อแถว เป็นต้น  

3. ครูต้องพัฒนาเด็กให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย เช่น การสร้างเงื่อนไข การก าหนดเวลา 
การวาดภาพ การต่อบล็อกไม้ การท าสิ่งประดิษฐ์ ฯ ครูหมั่นเสริมแรงด้วยการชมเชย การให้รางวัล เมื่อเด็ก
สามารถยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอยได้ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาเด็ก   

4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาพฤติกรรมยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ด้วยการใช้วินัยเชิงบวก เสริมแรงเมื่อ
เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

5. โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย การพัฒนาเด็กให้สามารถอ่าน
นิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  

6. ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ  

7. ส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
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รายงานผลการประเมนิตนเอง ระดบัปฐมวัย 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

1. คณุภาพการบรหิารและการจดัการมมีาตรฐานมากนอ้ยเพียงใด? 
 

 ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ ประกอบไปด้วยมาตรฐานย่อย 6 มาตรฐาน 14 ประเด็น มีผลการประเมินคุณภาพ 
ดังนี้ 
  

มาตรฐาน จ านวน
ประเด็น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

1 1 0 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 1 1 0 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 5 0 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

3 3 0 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

1 0 1 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

3 3 0 

รวม 14 13 1 
คิดเปน็ร้อยละ 100 92.86 7.14 

เป้าหมายระดบัคุณภาพ ด ี
ระดบัคณุภาพทีท่ าไดจ้ริง ด ี

 

2. หลักฐานสนบัสนนุการด าเนนิงานตามมาตรฐานคืออะไร? 
 

1. โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ครูออกแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมทุกด้าน ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 

2. โรงเรียนจัดให้มีครูวิชาเอกปฐมวัยครบทุกชั้น และครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ปฐมวัยอยู่เสมอ  

3.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สามารถจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสม  
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4. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% และจัดท าข้อมูลส าหรับใช้พัฒนาเด็ก
เป็นรายบุคคล  

5. โรงเรียนปรับปรุงฝ้าห้องเรียนอนุบาลให้มีความปลอดภัย โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
สร้างห้องน้ าอนุบาลจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ท าให้เด็กปฐมวัยมีห้องน้ าที่
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย  

6. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่มี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม
ประสบการณท์ีค่รกู าหนด 

7. โรงเรียนจัดท าระบบ SCCL ส าหรับครูใช้จัดการข้อมูลวิชาการและบันทึกการปฏิบัติงานแต่ละวัน 
รวมทั้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานของครูได้  
 8. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนติดตามและประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง เพ่ือน าผลการประเมินปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
 

3. แนวทางพฒันาคุณภาพการบรหิารและการจดัการใหส้งูขึ้น 
 

1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์ ที่ตอบสนองความ
ต้องการ และความแตกต่างของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น 

2. โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญใน
การออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  

3. โรงเรียนควรส ารวจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัย
อยู่เสมอ ทุกห้องเรียนจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ        
สื่อส าหรับเด็ก มุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหามากขึ้น  
 4. โรงเรียนต้องจัดหาและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. โรงเรียนด าเนินงานปฐมวัย เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองมากขึ้น ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างจริงจัง 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ที่เนน้เดก็เปน็ส าคญั 

 

1. การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเป็นส าคัญมีมาตรฐานมากน้อยเพยีงใด? 
 

 ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประกอบไปด้วยมาตรฐานย่อย 4 มาตรฐาน 9 ประเด็น มีผลการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้ 
  

มาตรฐาน จ านวน 
ประเด็น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

2 1 1 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 

2 0 2 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

3 0 3 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

2 0 2 

รวม 9 1 8 
คิดเปน็ร้อยละ 100 11.11 88.89 

เป้าหมายระดบัคุณภาพ ด ี
ระดบัคณุภาพทีท่ าไดจ้ริง ก าลงัพฒันา 

 

2. หลักฐานสนบัสนนุการด าเนนิงานตามมาตรฐานคืออะไร? 
 

 1. โรงเรียนส่งเสริมครูจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% สังเกตพฤติกรรม 
คัดกรอง เพ่ือเก็บข้อมูล ส าหรับน าไปใช้ส่งเสริมและพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็ก 

2. โรงเรียนส่งเสริมครูปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน
อย่างสมดุล ผู้อ านวยการก ากับ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สม่ าเสมอ 
 3. โรงเรียนส่งเสริมครูจัดประสบการณ์ด้วย Active Learning เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างหลากหลาย เช่น การเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การท าชิ้นงานศิลปะ การแสดงท่าทางประกอบ
เพลง ผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 4. โรงเรียนส่งเสริมครูและเด็กช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน เขตพ้ืนที่ทุกเช้า ส่งเสริมให้ครู
และเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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5. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครใูห้ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่หลากหลาย เน้นให้
ประเมินตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาเด็ก รวมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครอง
ทราบ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเด็กร่วมกับโรงเรียน 
  

3. แนวทางพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญัใหส้งูขึน้ 
 

 1. โรงเรียนต้องส่งเสริมครูให้น าข้อมูลเด็กรายบุคคล ไปใช้พัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา       
ด้านอารมณ ์และด้านสังคม อย่างจริงจัง โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมพัฒนากับครู 

2. โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้อ านวยการใช้การนิเทศติดตามและให้ครูท า 
PLC ร่วมกัน เพ่ือให้ Feedback แก่ครูผู้สอนน าไปพัฒนาการจัดประสบการณ์ต่อไป  

3. โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การสอนแบบบูรณาการ      
การแสดงบทบาทสมมุติ ฯ และผู้อ านวยการต้องนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ครูและเด็กต้องหมั่นดูแลห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ครูต้องจัดให้มีพ้ืนที่แสดงผล
งานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ และพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรม 
          5. โรงเรียนต้องส่งเสริม สนับสนุน สื่อและเทคโนโลยีให้กับครูและเด็กให้เพียงพอ เหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
 7. โรงเรียนต้องส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ เช่น การสร้างแบบ
สังเกตพฤติกรรม การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบริค (Scoring Rubric) เป็นต้น ส่งเสริมให้ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

17 

รายงานผลการประเมนิตนเอง ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน 

 

1. คณุภาพผูเ้รยีนมมีาตรฐานมากน้อยเพยีงใด? 
 

 ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบไปด้วยมาตรฐานย่อย 2 มาตรฐาน จ านวน 29 ประเด็น มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
  

มาตรฐาน จ านวน
ประเด็น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 16 7 9 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 13 12 1 

รวม 29 19 10 
คิดเปน็ร้อยละ 100 65.51 34.49 

ค่าเปา้หมายทีค่าดหวงั ด ี
ระดบัคณุภาพทีท่ าไดจ้ริง ปานกลาง 

 

2. หลักฐานสนบัสนนุการด าเนนิงานตามมาตรฐานคืออะไร? 
 

 1. โรงเรียนพยายามพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียนอย่างจริงจัง เช่น การปรับหลักสูตรสถานศึกษา
โดยจัดรายวิชาเพ่ิมเติมอ่านเขียนภาษาไทยให้นักเรียน ป.1-3 การสอนซ่อมเสริมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้      
การฝึกท่องบทอาขยาน ฝึกเขียนตามค าบอก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมรักการอ่าน และผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 2. โรงเรียนปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สาระหลัก) โดยจัด
รายวิชาเพ่ิมเติมอ่านเขียนให้นักเรียน ป.1-3 และรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ให้นักเรียน ป.1-6 จัดรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (บังคับเลือก) ให้นักเรียน ม.1-3       
 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบ NT 
และ O-NET โดยใช้แนวข้อสอบปีเก่าในการติวเข้ม และผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 4. โรงเรียนปรับปรุงการวัดประเมินผลให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยใช้คะแนนจากข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 เป็นคะแนนปลายภาคเรียน/ปลายปี รวมทั้งให้ครูน าแนวข้อสอบ O-NET NT 
LAS ของปีเก่า มาใช้วัดและประเมินผลระดับสถานศึกษามากขึ้น 
 5. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เช่น การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project 
Based Learning) ซ่ึงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้เริ่มน าไปใช้จนสามารถ
น าเสนอผลงานในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ของโรงเรียนได ้ 
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 6. โรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะการท างาน ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมเกษตร
พอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวัน กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กิจกรรมนวดแผนไทย 
กิจกรรมสอนตัดผม กิจกรรมชุมนุมอาหารไทย และกิจกรรมส่งเสริมงานฝีมือต่าง ๆ 
 7. โรงเรียนส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ด าเนินการประเมินและคัดกรองนักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เช่น การประเมินภาวะทุพโภชนาการ การประเมิน SDQ ฯ เพ่ือให้ครูมีข้อมูลส าหรับส่งเสริมและ
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุกคน 
 8. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแนะแนวการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าแนะแนว
การศึกษาต่อให้กับนักเรียน ป.6 และ ม.3 เป็นประจ าทุกป ี 
 9. โรงเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนด้วยวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)      
และการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ฯ  
 

3. แนวทางพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
 

 1. โรงเรียนต้องส่งเสริมการสอนบูรณาสอดแทรก (Infusion Instruction) การอ่านเขียนทุกรายวิชา 
ส่งเสริมครูใช้ PLC เพ่ือพัฒนาการอ่านเขียน ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่าน    
ไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่อง  
 2. โรงเรียนให้นักเรียน ป.1 ที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เรียนซ้ าชั้น เพ่ือปูพ้ืนฐานการอ่านเขียนให้
สามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ ส่งเสริมให้ครูมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียน ป.1 เป็นรายบุคคล 
พัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนด้วยวิธีหลากหลาย เช่น การสอนแจกลูกสะกดค า การเล่านิทาน การเล่าเรื่องฯ 
ส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ครูต้องสอนซ่อมเสริม ใช้เพ่ือนสอนเพ่ือน พ่ีสอนน้อง ใช้สื่อพัฒนาการ
อ่านเขียน ฯ รวมทั้งปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมเรียนรู้ ให้ส่งเสริมการอ่านเขียนของนักเรียน 
  3. โรงเรียนจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ ครูต้องมีเป้าหมายใน
การสอน นักเรียนต้องมีเป้าหมายในการเรียน ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเน้น Active Learning ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยการตั้งค าถามโดยใช้ 5Ws1H การฝึกเขียน
เรียงความ การเขียนกิจวัตรประจ าวัน การสอนแบบโครงงาน การเล่าและวิเคราะห์ข่าว 
 4. โรงเรียนต้องปรับการวัดประเมินผลให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการวัดประเมินผลในระดับเขต
พ้ืนที่และระดับชาติ โดยน าแนวข้อสอบ O-NET NT LAS ของปีเก่า มาใช้ทดสอบระดับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
  5. โรงเรียนพัฒนาการส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน ประสานความร่วมมือกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
สถานประกอบการ สถานศึกษาอาชีวศึกษาใกล้เคียง เพ่ือให้ความรู้ ทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนเพ่ิมเติมและ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
 6. โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) เพ่ือฝึกให้
นักเรียนรู้จักวางแผน รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดแก้ปัญหา และน าเสนอผลงานได้ ควบคู่กับการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ STEM เพ่ือสร้างนักเรียนให้มีพ้ืนฐานเป็นนวัตกร   
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 7. โรงเรียนพัฒนาอินเตอร์เน็ตให้ใช้จัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอกับนักเรียน ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลและ
ท างานตามที่ครูมอบหมายมากยิ่งข้ึน 
 8. โรงเรียนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน  
 9. โรงเรียนต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มุ่งมั่นในการท างาน พัฒนา Growth Mindset ผู้เรียนให้เป็น 
ผู้มีความอดทน พยายามท างานให้ส าเร็จ โดยมีครูเสริมแรงนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 10. โรงเรียนน าจิตศึกษามาใช้พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ (EQ) ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ (SQ) เพ่ือเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลาย และมีสมาธิก่อนเรียน 
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รายงานผลการประเมนิตนเอง ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

 

1. คณุภาพการบรหิารและการจดัการมมีาตรฐานมากนอ้ยเพียงใด? 
 

 ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบไปด้วยมาตรฐานย่อย 6 มาตรฐาน 13 ประเด็น มีผลการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้ 
  

มาตรฐาน จ านวน
ประเด็น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 1 1 0 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 0 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1 1 0 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2 2 0 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

3 2 1 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

1 1 0 

รวม 13 12 1 
คิดเปน็ร้อยละ 100 92.30 7.7 

เป้าหมายระดบัคุณภาพ ด ี
ระดบัคณุภาพทีท่ าไดจ้ริง ด ี

 

2. หลักฐานสนบัสนนุการด าเนนิงานตามมาตรฐานคืออะไร? 
 

1. โรงเรียนวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis น าไปสู่การก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  

2. โรงเรียนด าเนินการบริหารอัตราก าลังที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีครูครบชั้น ครบทุกวิชาเอก 
และมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

3. โรงเรียนบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมตามนโยบาย ภารกิจ 
บริบท และความต้องการพัฒนาสถานศึกษา 
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4. ผู้อ านวยการนิเทศและตรวจเยี่ยมห้องเรียนครบ 100% เพ่ือให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
 5. โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่หลากหลาย ตามความถนัด และความสนใจมากข้ึน 
 6. โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนาครูโดย
การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งพัฒนาครูเรื่อง Growth mindset และ PLC เพ่ือให้ครูน าความรู้
และทักษะมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
 7. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC สามารถรวมกลุ่ม PLC เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณในการ
ด าเนินงาน PLC จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วย       

8. โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลายจุด เช่น การสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร 
การปูพ้ืนกระเบื้องใต้อาคารเรียน การปรับปรุงจุดพักขยะ การปรับปรุงห้องเก็บของ การส่งเสริมให้ครู นักเรียน 
ดูแลความสะอาดห้องเรียนและสาธารณะสมบัติของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 9. โรงเรียนพัฒนาระบบ SCCL เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลงานวิชาการ และบันทึกการปฏิบัติงานของครู              
ซ่ึงช่วยเชื่อมโยงข้อมูล ลดความซ้ าซ้อน อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับบริบทของครูที่
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี  
 

3. แนวทางพฒันาคุณภาพการบรหิารและการจดัการใหส้งูขึ้น 
 

 1. โรงเรียนพบปัญหาครูโยกย้ายบ่อย จึงต้องวางแผนอัตราก าลังอย่างรอบคอบ เหมาะสม เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2. โรงเรียนบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือ ส่งเสริมและพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนอย่างจริงจัง รวมทั้งประสานผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมมากขึ้น 
 4. โรงเรียนบูรณาการนิเทศภายในและ PLC เข้าด้วยกัน ให้เพ่ือนครูมีส่วนร่วมในการให้ feedback   
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  
 5. โรงเรียนต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เน้นหลักสูตรที่
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากยิ่งข้ึน เป็นหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เช่น การอ่านเขียน การคิดวิเคราะห์ ฯ และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6. โรงเรียนต้องปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น  

7. โรงเรียนต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนให้มีความสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย และเพียงพอ เช่น สภาพภายในห้องเรียน อุปกรณ์ในห้องเรียน สภาพภายนอกอาคารเรียน           
สนามกีฬา ห้องน้ า โรงอาหาร ฯ  
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รายงานผลการประเมนิตนเอง ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

 

1. การจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญมีมาตรฐานมากน้อยเพยีงใด? 
 

 ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบไปด้วยมาตรฐานย่อย 5 มาตรฐาน            
8 ประเด็น มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
  

มาตรฐาน จ านวน 
ประเด็น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไมบ่รรลุ
เป้าหมาย 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

3 0 3 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้ 2 1 1 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 1 0 1 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

1 1 0 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1 1 0 

รวม 8 3 5 
คิดเปน็ร้อยละ 100 37.5 62.5 

เป้าหมายระดบัคุณภาพ ด ี
ระดบัคณุภาพทีท่ าไดจ้ริง ปานกลาง 

 

2. หลักฐานสนบัสนนุการด าเนนิงานตามมาตรฐานคืออะไร? 
 

 1. ผู้อ านวยการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด     
ของหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้น
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  
 2. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดหาเครื่อง
Visualizer ส าหรับครูใช้จัดการเรียนการสอน 
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูรวมกลุ่ม PLC เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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3. แนวทางพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญัใหส้งูขึน้ 
 

 1. โรงเรียนต้องส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการ PLC 
บูรณาการกับการนิเทศ ผู้อ านวยการและเพ่ือนครูให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์ส าหรับครูน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้   
 2. โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ให้ทุกห้องเรียน      
ทุกอาคารเรียนมีป้ายนิเทศความรู้เรื่องต่าง ๆ มีป้ายแสดงผลงานนักเรียน และมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูน้อมน าพระราชกระแสด้านการศึกษาของในหลวง ร.9 เรื่องนักเรียนรักครู      
ครูรักนักเรียนสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนกล้าคิด กล้าถามครู  

4. โรงเรียนต้องด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน    
ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และครูให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
ข้อ 1.1 มีพฒันาการดา้นรา่งกาย แขง็แรง มสีุขนสิยัทีด่ ีและดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

1.1.1 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีน้้าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานในระดับด ี

80 84.72 

1.1.2 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป เคลื่อนไหวร่างกาย    
การทรงตัว ในระดับดี  

80     100                                                        

1.1.3 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้มือและตาประสาน 
สัมพันธ์ ในระดับด ี

80 100 

1.14 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภาพอนามัย      
สุขนิสัยที่ดี ในระดับด ี 

80 100 

1.1.5 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่ งแวดล้อม และสถานการณ์ที่ เสี่ยงอันตราย        
ในระดับด ี

80 

 

100 

 

ตารางแสดงผลสรปุการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  
ด้านรา่งกายดา้นรา่งกายแขง็แรง มสีุขนสิยัที่ด ีและดแูลความปลอดภยัของตนเอง 

ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
1 น้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน        100 84.72 0 15.27 
2 เคลื่อนไหวร่างกาย การทรงตัว 100 100 0 0 
3 ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ 100 100 0 0 
4 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี 100 100 0 0 
5 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 

หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

100 100 0 0 

รวม 100 96.94 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณา เปน็ไปตามคา่เป้าหมายมากน้อยเพยีงใด? 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.1 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 4.72  ประเด็นพิจารณาที่ 1.1.2 - 1.1.5   

สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20.00  
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลนักเรียนดื่มนม ออกก้าลังกาย รับประทาน
อาหารกลางวัน แปรงฟัน อย่างใกล้ชิด ครูตรวจวัดน้้าหนักส่วนสูงเป็นประจ้าทุกเดือน เพ่ือติดตามพัฒนาการ
นักเรียน ครจูัดกิจกรรมประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จักความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เน้นการเพ่ิมจ้านวนเด็กให้มีพัฒนาน้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยครูดูแล
เด็กให้ทานนม อาหารกลางวัน ขนม ที่ดีมีประโยชน์ ส่งเสริมเด็กออกก้าลังกายที่เหมาะสมตามวัย 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
ข้อ 1.2 พฒันาการดา้นอารมณ ์จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

1.2.1 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป ร่าเริงแจ่มใส แสดง 
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ในระดับดี 

80 77.77 

1.2.2 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย ในระดับดี 

80                       76.38                                                        

1.2.3 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความมั่นใจ กล้าพูด           
กล้าแสดงออก ยอมรับและพอใจในความสามารถ
และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ในระดับด ี

80 100 

1.2.4 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจิตส้านึกและค่านิยม
ที่ดี ช่วยเหลือแบ่งปัน ในระดับดี 

80 100 

1.2.5 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ 
รั บ ผิ ด ช อบ  อด ท น อ ด ก ลั้ น  ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต             
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก้าหนด  
ในระดับด ี

80 100 

 

1.2.6 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป ชื่นชมและมีความสุข
กับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ในระดับดี 

80 100 

 

ตารางแสดงผลสรปุการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ด้านอารมณ ์จติใจ และการแสดงออกทางอารมณ์ 

ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ 
ระดบัความคดิเห็น 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
1 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 100 77.77 8.33 13.88 
2 รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 100 76.38 8.33 15.27 
3 มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยอมรับและพอใจ

ในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
100 100 0 0 

4 มีจิตส้านึกและค่านิยมที่ดี ช่วยเหลือแบ่งปัน 100 100 0 0 
5 เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 

ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่
ส ถ า น ศึ ก ษ า ก้ า ห น ด ร ะ วั ง ภั ย จ า ก บุ ค ค ล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

100 100 0 0 
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ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ 
ระดบัความคดิเห็น 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
6 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และ       

การเคลื่อนไหว 
100 100 0 0 

รวม 100 92.35 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณา เปน็ไปตามคา่เป้าหมายมากน้อยเพยีงใด? 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.1 ต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 2.23 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2 ต่้ากว่า

ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.62 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2.3 - 1.2.6 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20.00 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และการ
แสดงออกทางอารมณ ์เช่น กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการแสดงท่าทางประกอบเพลง กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ที่วัดใกล้โรงเรียนทุกวันศุกร์  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความร่าเริงแจ่มใส การแสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม เช่น กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ การเล่นกับเพ่ือน การต่อแถว เป็นต้น ครูต้องฝึกเด็กให้
รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย เช่น การสร้างเงื่อนไข การก้าหนดเวลา การวาดภาพ การต่อบล็อกไม้ 
การท้าสิ่งประดิษฐ์ ฯ ครูหมั่นเสริมแรงด้วยการชมเชย การให้รางวัล เมื่อเด็กสามารถยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย 
และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาเด็ก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

29 

รายงานผลมาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
ข้อ 1.3 มีพฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลือตนเอง และเปน็สมาชกิทีด่ขีองสังคม 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

1.3.1 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป ช่วยเหลือตนเองใน 
การปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน ในระดับดี 

80 100 

1.3.2 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีวินัยในตนเอง        
ในระดับด ี

80                     100                                                    

1.3.3 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป ประหยัดและพอเพียง   
ในระดับดี 

80 100 

1.3.4 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ในระดับดี 

80 100 

1.3.5 เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย ในระดับดี 

80 100 

1.3.6 เด็กร้อยละ 80 ยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเล่นและท้างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง ในระดับด ี

80 74.53 

 

ตารางแสดงผลสรปุการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ด้านสงัคม 

ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ 
ระดบัความคดิเห็น 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน 100 100 0 0 

2 มีวินัยในตนเอง 100 100 0 0 

3 ประหยัดและพอเพียง 100 100 0 0 
4 มี ส่ ว น ร่ ว ม ดู แ ล รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น แ ล ะ          

นอกห้องเรียน 
100 100 0 0 

5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 100 100 0 0 
6 ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเล่น

และท้ างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้  แก้ ไขข้อขัดแย้ ง        
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

100 74.53 12.03 13.42 

รวม 100 83.45 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.1 – 1.3.5 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20.00 ประเด็นพิจารณาที่ 1.3.6 

ต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5.47 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูคัดกรอง SDQ เด็กเป็นรายบุคคล มีการประเมิน

พัฒนาการด้านสังคมอย่างสม่้าเสมอ ครูจัดกิจกรรมประสบการณ์เรียนปนเล่น ให้เด็กสามารถอยู่ร่วมได้กับผู้อ่ืน 
ปราศจากความรุนแรง และส่งเสริมการให้ครูใช้วินัยเชิงบวกกับเด็ก  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาพฤติกรรมยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ด้วยการใช้วินัยเชิงบวก เสริมแรงเมื่อเด็กมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ 
ข้อ 1.4 มีพฒันาการดา้นสตปิญัญา สื่อสารได ้มีทกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

1.4.1 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถสนทนา  
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ในระดับด ี

70 77.77 

1.4.2 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป ตั้งค้าถามในสิ่งที่ 
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค้าตอบ ในระดับด ี

70                        77.77 

1.4.3 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป อ่านนิทานและเล่า
เรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ในระดับดี 

70 77.77 
 

1.4.4 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด ในระดับด ี

70 77.77 

1.4.5 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป คิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับดี 

70 77.77 

1.4.6 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป คิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ในระดับดี 

70 77.77 

1.4.7 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป สร้างสรรค์ผลงาน
ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ในระดับด ี

70 77.77 

1.4.8 เด็กร้อยละ 70 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยี  
เช่ น  แว่ นขยาย  แม่ เหล็ ก  กล้ องดิ จิ ตอล       
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ได้ ในระดับด ี

70 77.77 

 

 

ตารางแสดงผลสรปุการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั  
ด้านสตปิญัญา สื่อสารได ้มีทกัษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ 

ขอ้ ประเดน็พจิารณา รอ้ยละ 
ระดบัความคดิเหน็ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 100 77.77 22.23 0 

2 ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบ 

100 77.77 22.23 0 

3 อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 100 77.77 22.23 0 
4 ความสามารถในการคิดรวบยอด 100 77.77 22.23 0 
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ขอ้ ประเดน็พจิารณา รอ้ยละ 
ระดบัความคดิเหน็ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
5 คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 100 77.77 22.23 0 
6 คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ 100 77.77 22.23 0 

7 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น 
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 

100 77.77 22.23 0 

8 ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่นแว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

100 77.77 22.23 0 

รวม 100 77.7 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.4.1 - 1.4.8 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 7.77  

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมเด็กร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือให้เด็กมี
ประสบการณ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พัฒนาการคิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เช่น กิจกรรมศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง การเล่นอิสระกับ
เพ่ือนร่วมชั้น 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาผ่านการเล่น การพัฒนาเด็กให้สามารถอ่านนิทานและเล่า
เรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ครูจัดกิจกรรมประสบการณ์ที่ใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผล คิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ และส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ข้อ 2.1 มหีลักสตูรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของท้องถิน่ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

2.1.1 สถานศึกษามี เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา        
ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ เตรียมความพร้อม      
ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ และความแตกต่าง
ของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 80 

 

 97.6 

 

 

ตารางแสดงผลสรปุการประเมินหลกัสตูรสถานศึกษาปฐมวยั 
ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ ปรบัปรงุ

มาก 

1 สถานศึกษามีเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ ยื ด ห ยุ่ น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัยมากน้อยเพียงใด 

100 38.1 61.9 0 0 0 

2 สถานศึ กษามี ก า รออกแบบการจั ด
ปร ะสบกา รณ์ ที่ เ ต รี ย มคว ามพร้ อม        
ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

100 33.3 57.1 9.5 0 0 

3 สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ และความ
แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะมากน้อยเพียงใด 

100 42.9 57.1 0 0 0 

4 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
มากน้อยเพียงใด 

100 38.1 61.9 0 0 0 

รวม 100 97.6  

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 17.6 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยครอูอกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบัติ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม จัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และความ
แตกต่างของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น  
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ข้อ 2.2 จดัครใูหเ้พยีงพอกบัชัน้เรียน 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

2.2.1 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน
การสอน หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 80 

 

 100 

 

 

แผนภูมแิสดงผลการส ารวจการบรหิารจดัการชัน้เรยีนเพือ่จดัครใูห้เพยีงพอกบัชัน้เรยีน 
1. สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนปฐมวัยมากน้อยเพียงใด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้น
เรียนมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20.00 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจัดให้มคีรวูิชาเอกปฐมวัยครบทุกชั้น และครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง

ให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ปฐมวัยอยู่เสมอ  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนจัดให้มีครูปฐมวัยของโรงเรียนอย่างเพียงพอ ครูปฐมวัยทุกคนร่วม PLC ร่วมอบรมพัฒนา
ตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์   
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ข้อ 2.3 สง่เสริมให้ครมูีความเชีย่วชาญด้านการจดัประสบการณ์ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

2.3.1 ครูร้อยละ80 มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีข้ึนไป 

80 100 

2.3.2 ครูร้อยละ 80 มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ 
การประเมินพัฒนาการเด็ก และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80                 100                                                        

2.3.3 ครูร้อยละ 80 ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ 
การจัดกิจกรรม และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีข้ึนไป 

80 100 

2.3.4 ครูร้อยละ 80 มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีข้ึนไป 

80 100 

2.3.5 ครูร้อยละ 100 มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน          
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

100 100 

 

แผนภูมแิสดงผลการส ารวจการส่งเสรมิใหค้รูมคีวามเชีย่วชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 
1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามากน้อยเพียงใด 
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2. ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้น่าสนใจ และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ครูปฐมวัยใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และออกแบบแบบประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับวัยมากน้อยเพียงใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ครูปฐมวัยมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด 
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5. ครูปฐมวัยมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.1 – 2.3.4 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20 ประเด็นพิจารณาที่ 2.3.5 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม ส่งเสริมให้
ครูปฐมวัยทุกคนเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% จัดท าข้อมูลส าหรับพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล โดยการส่งเสริมให้ครูร่วม 
PLC ร่วมประชุม อบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและครอบครัว เพ่ือให้ครูมีข้อมูลเพื่อพัฒนาและแก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ข้อ 2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรยีนรูอ้ยา่งปลอดภยัและเพยีงพอ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

2.4.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ห้องเรียนให้มีความปลอดภัย และ ได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

80 77.3 

2.4.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70 ขึ้นไป 

70                81.85                                                       

2.4.3 สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น  
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด  
ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

70 72.7 

 

ตารางสรปุแบบประเมนิการจดัสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรยีนรูส้ าหรบัเด็กปฐมวยั 
ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบั 
ปรุง 

ปรบัปรงุ
มาก 

1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเร ียนให ้ม ีความปลอดภ ัย 
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากน้อยเพียงใด 

100 18.2 59.1 18.2 4.5 0 

2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู ้เป็นรายบุคคลและกลุ ่ม มากน้อย
เพียงใด 

100 22.7 59.1 18.2 0 0 

3 สถานศึกษาจัดให ้ม ีม ุมประสบการณ์ใน
ห ้องเร ียนและสื ่อการ เร ียนรู ้มากน ้อย
เพียงใด 

100 36.4 45.5 13.6 4.5 0 

4 สถ าน ศ ึกษ า จ ัด ใ ห ้ม ีสื ่อ ก า ร เ ร ีย น รู ้ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัยมากน้อยเพียงใด 

100 13.6 59.1 27.3 0 0 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.1 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 2.7 ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.2 สูงกว่าค่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 11.85 ประเด็นพิจารณาที่ 2.4.3 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 2.7  
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนปรับปรุงฝ้าห้องเรียนอนุบาลให้มีความปลอดภัย โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ าอนุบาลจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   
ท าให้เด็กปฐมวัยมีห้องน้ าที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมประสบการณ์ที่ครกู าหนด 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณา เปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนส ารวจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ   
ทุกห้องเรียนจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็ก    
มุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหามากขึ้น  
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ข้อ 2.5 ใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนรู้ เพื่อสนบัสนนุการจดัประสบการณส์ าหรบัครู 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

2.5.1 สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครูอย่างเพียงพอ และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70 ขึ้นไป 

70 63.27 

 

ตารางสรปุแบบประเมนิความพึงพอใจการให้บรกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู ้ 
ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบั 
ปรุง 

ปรบัปรงุ
มาก 

1 สถานศ ึกษา ให ้บร ิการสื ่อ เทคโน โลยี
สารสนเทศในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างเพียงพอต่อความต้องการมาก
น้อยเพียงใด 

100 9.1 54.5 36.4 0 0 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
ตอบสนองต ่อความต ้องการมากน ้อย
เพียงใด 

100 14.3 52.4 33.3 0 0 

3 สถานศ ึกษา ให ้บร ิการสื ่อ เทคโน โลยี
สารสนเทศ ส าหรับการปฏิบัติงานและการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยมากน้อยเพียงใด 

100 13.6 45.5 40.9 0 0 

4 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
เอื้ออ านวยต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย มากน้อยเพียงใด 

100 18.2 45.5 36.4 0 0 

รวม 100         63.27  

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 6.73 
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2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจัดท าระบบ SCCL ส าหรับครูใช้บันทึกการปฏิบัติงานเพ่ือ

รองรับการขอวิทยาฐานะตาม ว.21 และปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้สามารถใช้จัดการเรียนรู้
และปฏิบัติงานของครูได้ในระดับหนึ่ง   
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนต้องจัดหาและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
ข้อ 2.6 มรีะบบบรหิารคณุภาพทีเ่ปดิโอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วข้องทุกฝา่ยมสีว่นรว่ม 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

2.6.1 สถานศึกษามีเอกสารมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

80 95.4 

2.6.2 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการ
ตามแผน และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

80 90.9 

2.6.3 สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

80 

 

86.4 

 

 

ตารางสรปุแบบส ารวจระบบการบรหิารจดัการทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้กีย่วข้องทกุฝ่ายมสีว่นรว่ม 
ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบั 
ปรุง 

ปรบัปรงุ
มาก 

1 สถานศึกษามีเอกสารมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ก า ร ศ ึก ษ า ป ฐ ม ว ัย  แ ล ะ อ ัต ล ัก ษ ณ ์ที่
สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน สมบูรณ์มาก
น้อยเพียงใด 

100 13.6 81.8 4.5 0 0 

2 สถานศ ึกษาม ีแผนพัฒนาการศ ึกษาของ
ส ถ า น ศ ึก ษ า ที ่ส อ ด ร ับ ก ับ ม า ต ร ฐ า น ที่
สถานศึกษาก าหนด และด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด 

100 18.2 72.7 9.1 0 0 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

45 

ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 
ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบั 

ปรุง 
ปรบัปรงุ

มาก 
3 สถานศ ึกษาม ีเ อกส าร /หล ักฐ าน  กา ร

ประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศ ึกษา และจ ัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปีตามกระบวนการ
มากน้อยเพียงใด 

100 9.1 86.4 4.5 0 0 

4 สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินงาน 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
ค ุณภาพสถานศ ึกษา โดยเป ิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มากน้อยเพียงใด 

100 31.8 45.5 22.7 0 0 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ประเด็นพิจารณาที่ 2.6.1 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 15.4 ประเด็นพิจารณาที่ 2.6.2 สูงกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 10.9 ประเด็นพิจารณาที่ 2.6.3 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 6.4  
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยการให้ค าแนะน าจากผู้อ านวยการและการร่วม PLC โรงเรียน
ติดตามและประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง เพ่ือน าผลการประเมิน
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนด าเนินงานปฐมวัย เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองมากขึ้น ตรวจสอบคุณภาพภายใน และ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
อย่างจริงจัง  
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.1 จดัประสบการณท์ีส่ง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.1.1 ครูร้อยละ 70 การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีข้ึนไป 

70 100 

 

แผนภูมแิสดงผลการส ารวจครูทีม่ีการวเิคราะหข์้อมลูเดก็เปน็รายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 30 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 100% สังเกตพฤติกรรม คัดกรอง เพ่ือเก็บข้อมูล ส าหรับน าไปใช้แก้ไขและพัฒนาเด็ก 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูน าข้อมูลเด็กรายบุคคลไปใช้แก้ไขและพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา 
ด้านอารมณ ์และด้านสังคม อย่างจริงจัง 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.1 จดัประสบการณท์ีส่ง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดลุเตม็ศกัยภาพ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.1.2 ครูร้อยละ 70 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการ เด็ กครบทุกด้ าน  ทั้ ง ด้ านร่ า งกาย               
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา   
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

70 66.7 

 
แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูที่จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.3 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมครูปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุก ๆ ด้าน ผู้อ านวยการก ากับ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สม่ าเสมอ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 สถานศึกษาพัฒนาครูให้สามารถจัดท าแผนประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ก ากับ ติดตาม ตรวจการจัดท าแผน
ประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.2 สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณต์รง เลน่และปฏบิตัิอย่างมีความสขุ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.2.1 ครูร้อยละ 70 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความ
สนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

70 33.3 

 

แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูที่จดัประสบการณท์ีเ่ชื่อมโยงกบัประสบการณเ์ดิมฯ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 36.7 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย 
ผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูสามารถจัดประสบการณ์ที่ เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้อ านวยการใช้การนิเทศติดตามและให้ครูท า 
PLC ร่วมกัน เพ่ือให้ Feedback แก่ครูผู้สอนน าไปพัฒนาการจัดประสบการณ์ต่อไป  
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.2 สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณต์รง เลน่และปฏบิตัิอย่างมีความสขุ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.2.2 ครรู้อยละ 70 จัดให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้   
ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ใน
ระดับดขีึ้นไป 

70 66.6 

 
แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูที่จดัให้เดก็ได้เลอืกเลน่ เรยีนรู ้ลงมือ กระท า และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 

 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.4 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ด้วย Active Learning เน้นให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างหลากหลาย ผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูสามารถจัดประสบการณใ์ห้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เช่น การจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การสอนแบบบูรณาการ การแสดง
บทบาทสมมุติ ฯ และผู้อ านวยการต้องก ากับ นิเทศ การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.3 จดับรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ใชส้ือ่ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.3.1 ครูร้อยละ 70 จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มี พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่
ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

70 66.7 

 
แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูที่จดัห้องเรยีนใหส้ะอาด ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.3 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและเด็กช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน 
โรงเรียนปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียนให้มีความปลอดภัย 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณา เปน็อยา่งไร? 
 ครูและเด็กหมั่นดูแลห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ครูต้องจัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ ์และพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรม 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.3 จดับรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ใชส้ือ่ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.3.2 ครูร้อยละ 70 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น จัดป้ายนิเทศ ดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น ในระดับดีข้ึนไป 

70 66.6 

 

แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูที่จดัให้เดก็มสีว่นรว่มในการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.4 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลนักเรียนท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ทุกเช้า 
ส่งเสริมให้ครูและเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
          โรงเรียนและครูต้องจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น     
จัดป้ายนิเทศ ดูแลต้นไม้ การร่วมกิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ การร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.3 จดับรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ใชส้ือ่ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.3.3 ครูร้อยละ 70 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อ
ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น และได้รับ
การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

70 66.7 

 

แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูทีส่ือ่และเทคโนโลย ีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณา เปน็ไปตามคา่เป้าหมายมากน้อยเพยีงใด? 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.33 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูประยุกต์น าเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ มาใช้จัดประสบการณ์ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
          โรงเรียนต้องส่งเสริม สนับสนุน สื่อและเทคโนโลยีให้กับครูและเด็กให้เพียงพอ เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.4 ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจริง และน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการจดั
ประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 

 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.4.1 ครูร้อยละ 70 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตร ประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

70 33.3 

 

แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูที่ประเมนิพฒันาการเด็กดว้ยเครื่องมือและวธิีการทีห่ลากหลาย ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : กลุ่มปฐมวยั โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 36.7 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนให้ครูปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการเด็กที่

หลากหลาย เน้นให้ประเมินตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาเด็ก 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนต้องส่งเสริมและพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ เช่น การสร้างแบบ
สังเกตพฤติกรรม การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบริค (Scoring Rubric) เป็นต้น 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั 
ข้อ 3.4 ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจริง และน าผลการประเมนิพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุงการจดั
ประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 

 

 

แผนภูมแิสดงการส ารวจผลครูที่วเิคราะหผ์ลการประเมนิพฒันาการเดก็ ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ(ปฐมวยั) โรงเรยีนบ้านบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3.3 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็ก และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

ในการประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเด็กร่วมกับโรงเรียน  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 

โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน        
การส่งเสริมให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 

3.4.2 ครูร้อยละ 70 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่
มีประสิทธิภาพ และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

70 66.7 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
1.1.1 นักเรียน ป.1-6 ร้อยละ 60 มีผลการทดสอบวัด
และประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน 
ระดับดีข้ึนไป 

60 68.81 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบวดัและประเมนิผลความสามารถในการอา่นและการเขียนนกัเรยีน ป.1-6 
ชัน้ จ านวน นร. 

(คน) 
จ านวน นร.ทีม่ผีลการประเมนิระดบั (คน) 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
ป.1 66 28 16 8 14 
ป.2 33  13 10 7 3 
ป.3 35 10 14 7 4 
ป.4 29 9 8 10 2 
ป.5 20 9 6 4 1 
ป.6 35 14 13 7 1 
รวม 218 83 67 43 25 

จ านวนนกัเรียน ป.1-6  
ที่มผีลการประเมินระดบัดีขึน้ไป 

218 150   

คิดเปน็ร้อยละ 100 68.81   
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณา เปน็ไปตามคา่เป้าหมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 18.81 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณา คอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกอ่านหมั่นเขียน โดยครูให้นักเรียนท่องบทอาขยาน 
ฝึกเขียนตามค าบอก รวมทั้งปรับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพ่ิมรายวิชาอ่านเขียนภาษาไทยให้นักเรียน ป.1-3 
ส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โรงเรียนจัดสอนซ่อมเสริมเป็นพิเศษ และผู้อ านวยการนิเทศติดตาม
การอ่านออกเขียนไดข้องนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณา เปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริมการสอนบูรณาสอดแทรก (Infusion Instruction) การอ่านเขียนทุกรายวิชา ส่งเสริมครูให้ใช้ 
PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่าน     
ไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.2 นักเรียน ม.1-3 ร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วิชาพ้ืนฐาน) เฉลี่ย 3.00 
ขึ้นไป 

50 37.49 

 

แผนภูมแิทง่แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย (วชิาพืน้ฐาน)นักเรยีน ม.1-3 

 
ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 12.51 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณา คอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ฯ พบว่า ครู
ขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนขาดทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการคิด
วิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยการตั้งค าถามโดยใช้ 5Ws1H 
การฝึกเขียนเรียงความ การเขียนกิจวัตรประจ าวัน การสอนแบบโครงงาน การเล่าและวิเคราะห์ข่าว การจัด
สอนซ่อมเสริมนักเรียนเรียนอ่อนภาษาไทย และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.3 นักเรียน ม.1-3 ร้อยละ 50 มีผลการประเมินการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ระดับดีข้ึนไป 

50 34.29 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิการรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) ฯ นักเรยีน ม.1-3 
ชัน้ จ านวน นร. 

(คน) 
จ านวน นร.ทีม่ผีลการประเมนิระดบั (คน) 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
ม.1 23 2 7 13 1 
ม.2 23 1 10 8 4 
ม.3 24 0 4 14 6 
รวม 70 3 21 35 11 

จ านวนนกัเรียน ม.1-3  
ที่มผีลการประเมินระดบัดีขึน้ไป 

70 24  

คิดเปน็ร้อยละ 100 34.29   
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15.71 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ฯ พบว่า     
ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ นักเรียนขาดทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการคิด
วิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยการตั้งค าถามโดยใช้ 5Ws1H 
การฝึกเขียนเรียงความ การเขียนกิจวัตรประจ าวัน การสอนแบบโครงงาน การเล่าและวิเคราะห์ข่าว การจัด
สอนซ่อมเสริมนักเรียนเรียนอ่อนภาษาไทย และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.4 นั ก เ รี ยน  ป .1 ร้ อยละ  50 มี ผ ลการประ เมิ น
ความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับดี 
ขึ้นไป 

50 35.58 

 

แผนภูมแิทง่แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรยีน ป.1 

 
 

 
ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 
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การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้ เ รื่ อง  รวม 2 ด้ าน  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอ่านของโรงเรียนกับ  
เขตพื้นที่ และประเทศ ปีการศึกษา 2562  

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยของประเทศ 

27
.11

 

11
.86

 

15
.25

 

6.7
7 

37
.28

 

20
.33

 

11
.86

 

37
.28

 

33
.89

 

54
.23

 

13
.55

 30
.50

 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้ เ รื่ อง  รวม 2 ด้ าน  

ร้อยละจ าแนกตามคุณภาพของผลการประเมิน  
ความสามารถด้านการอ่านของผู้ เ รี ยน ปีการศึกษา 2562  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14.42 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกอ่านหมั่นเขียน โดยครูจัดให้นักเรียนท่องบท
อาขยานและฝึกเขียนตามค าบอก รวมทั้งปรับหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทยให้
นักเรียน ป.1-3 ส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทางโรงเรียนได้สอนซ่อมเสริมเป็นพิเศษ แต่ด้วย
นักเรียนขาดพ้ืนฐานการอ่านออกเขียนได้ เด็กจ านวนหนึ่งเป็นเด็กชาติพันธุ์ซึ่งขาดการส่งเสริมการอ่านเขียน
ภาษาไทยจากครอบครัว และขาดครูที่มีประสบการณ์ในการสอนอ่านเขียนนักเรียน ส่ง ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนให้นักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เรียนซ้ าชั้น ส่งเสริมให้ครูมีข้อมูลการอ่านของนักเรียน 
ป.1 เป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนานักเรียนที่อ่านออกและแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก พัฒนาการอ่าน
นักเรียนอย่างหลากหลาย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า การเล่านิทาน การเล่า
เรื่องจากภาพ ฯ ส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก ครูต้องใช้วิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น การสอนซ่อมเสริม 
เพ่ือนสอนเพื่อน พ่ีสอนน้อง การใช้สื่อพัฒนาการอ่าน ฯ รวมทั้งปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด มุมเรียนรู้
ในห้องเรียน ให้ส่งเสริมการอ่านนักเรียน ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการอ่านเขียนของ
นักเรียนด้วย และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.5 นักเรียน ป.3 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT: National Test) 
สูงขึ้นกว่าปีที่ ผ่านมา ร้อยละ 2 

2 ยังไม่ประกาศ
ผลการประเมิน 
ณ วันรายงาน 

SAR  
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 - 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3     
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT: National Test) ผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
นักเรียน ป.3 มีความพร้อมในการทดสอบ และมีผลตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 -  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.6 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 50 มีผลการประเมินด้าน
การคิด ระดับดีข้ึนไป 

50 61.79 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิดา้นการคดิ นักเรยีน ป.1-ม.3 
ชัน้ จ านวน นร. 

(คน) 
จ านวน นร.ทีม่ผีลการประเมนิระดบั (คน) 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 
ป.1 65 16 28 11 10 
ป.2 33  2 17 13 1 
ป.3 32 10 8 13 1 
ป.4 31 0 3 11 17 
ป.5 24 6 9 5 4 
ป.6 41 5 24 9 3 
ม.1 27 3 11 10 3 
ม.2 24 11 12 1 0 
ม.3 24 4 17 2 1 
รวม 301 57 129 75 40 

จ านวนนกัเรียน ป.1-ม.3 
ที่มผีลการประเมินระดบัดีขึน้ไป 

301 186   

คิดเปน็ร้อยละ 100 61.79   
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 11.79 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด เช่น 
การใช้การตั้งค าถาม การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ด้วยการตั้งค าถามโดยใช้ 5Ws1H 
การฝึกเขียนเรียงความ การเขียนกิจวัตรประจ าวัน การสอนแบบโครงงาน การเล่าและวิเคราะห์ข่าว ฯ และ
ผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.7 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 50 มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป 

50 49.87 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจนักเรยีน ป.1-ม.3 ที่เรยีนรู้แบบโครงงาน (Project based learning) 
ชัน้ จ านวน นร. 

(คน) 
จ านวน นร.ทีม่ผีลการประเมนิระดบั (คน) 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
ป.1 65 0 0 0 0 
ป.2 33  0 0 0 0 
ป.3 32 0 0 0 0 
ป.4 31 0 0 0 0 
ป.5 24 0 0 0 0 
ป.6 41 0 0 0 0 
ม.1 27 8 5 5 1 
ม.2 24 6 5 9 3 
ม.3 24 16 4 3 1 
รวม 301 30 14 17 5 

จ านวนนกัเรียน ป.1-ม.3  
ที่มผีลการระดบัพอใชข้ึน้ไป 

61  

คิดเปน็ร้อยละ 20.33  
 

ตารางแสดงผลการส ารวจนักเรยีน ป.1-ม.3 ที่มชีิน้งาน/ผลผลติทีเ่กิดจากการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ 
ชัน้ จ านวน นร. 

(คน) 
จ านวน นร.ทีม่ผีลการประเมนิระดบั (คน) 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
ป.1 65 25 5 19 15 
ป.2 33  14 8 11 0 
ป.3 32 9 11 15 0 
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ชัน้ จ านวน นร. 
(คน) 

จ านวน นร.ทีม่ผีลการประเมนิระดบั (คน) 
ดี

มาก 
ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

ป.4 31 8 5 9 8 
ป.5 24 10 6 5 3 
ป.6 41 17 1 10 13 
ม.1 27 6 4 8 9 
ม.2 24 5 8 2 9 
ม.3 24 10 5 3 6 
รวม 301 104 53 82 63 

จ านวนนกัเรียน ป.1-ม.3  
ที่มผีลการประเมินระดบัดีขึน้ไป 

239  

คิดเปน็ร้อยละ 79.40  
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.13 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ซึ่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้เริ่มน าไปใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรม นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลงานได้ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ซึ่งโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมากขึ้น 
 3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผน รู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดแก้ปัญหา และน าเสนอผลงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active learning 
ควบคู่กับการพัฒนานักเรียนโดยใช้ STEM เพ่ือสร้างนักเรียนให้มีพ้ืนฐานเป็นนวัตกร   
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.8 นัก เรียน ป .1-ม.3 ร้อยละ 60 มีหลักฐาน/
ร่องรอยที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับพอใช้ขึ้นไป 

60 73.08 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจนักเรยีน ป.1-ม.3 ที่มชีิน้งาน/ผลงานจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ชัน้ จ านวน นร. 

(คน) 
จ านวน นร.ทีม่ผีลการประเมนิระดบั (คน) 

ดีมาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
ป.1 65 20 9 12 24 
ป.2 33  6 6 21 0 
ป.3 32 5 7 11 9 
ป.4 31 2 6 10 13 
ป.5 24 3 3 11 7 
ป.6 41 5 9 14 13 
ม.1 27 2 7 10 8 
ม.2 24 2 13 7 2 
ม.3 24 5 10 4 5 
รวม 301 50 70 100 81 

จ านวนนกัเรียน ป.1-ม.3  
ที่มผีลระดบัพอใชข้ึน้ไป 

220  

คิดเปน็ร้อยละ 73.08  
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 13.08 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนไดพั้ฒนาอินเทอร์เน็ตให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน  
ไดด้ีในระดับหนึ่ง รวมทั้งจัดหา ซ่อมบ ารุง คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับนักเรียน  
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนพัฒนาอินเตอร์เน็ตให้ใช้จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ครูผู้สอนทุกวิชาทุกระดับชั้นจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการสืบค้นข้อมูลและท างานตามที่ครูมอบหมายมากยิ่งขึ้น 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.9 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (ทุกสาระวิชา) เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 

50 32.89 

 

ผลการเรยีนเฉลีย่ของนกัเรยีน ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562 

ห้องเรียน จ านวน (คน) 
จ านวนนกัเรียนไดเ้กรด

เฉลีย่ > 3.00 (คน) 
คิดเปน็ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 65 28 43.08 

ประถมศึกษาปีที่ 2 33 12 36.36 

ประถมศึกษาปีที่ 3 32 9 28.13 

ประถมศึกษาปีที่ 4 31 8 25.81 

ประถมศึกษาปีที่ 5 24 6 25.00 

ประถมศึกษาปีที่ 6 41 14 34.15 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 9 33.33 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 5 20.83 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 8 33.33 

รวม 301 99 32.89 
  

ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 17.11 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดรายวิชาเพ่ิมเติม ป.1-6 เพ่ือพัฒนาการ
อ่านเขียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จัดรายวิชาเพ่ิมเติม ม.1-3 เสริมภาษาอังกฤษและให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ผู้อ านวยการร่วมวางแผนกับคณะครูทุกคน เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.10 นักเรียน ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 

2 ภาษาไทย   -2.16 
คณิต         -4.32 
วิทย์          -0.98 
อังกฤษ       -0.87 

 

กราฟแสดงผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) นักเรยีน ป.6 ปีการศกึษา 2562 

 
 

 
ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 

45
.64

 

28
.18

 

34
.49

 

25
.38

 

53
.36

 

36
.75

 

39
.25

 

34
.22

 

49
.07

 

32
.9 

33
.55

 

34
.42

 

ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขต คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าเป้าหมายทุกวิชา 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ตามหลักสูตร ครูใช้ข้อสอบ  O-NET ปีเก่าทดสอบนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคย
กับแนวข้อสอบ O-NET โรงเรียนจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่การด าเนินการ
ดังกล่าวยังไม่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ผู้อ านวยการร่วมวางแผนกับคณะครูทุกคน เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           
ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ ครูมีเป้าหมายในการสอน นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนโดยเน้น Active Learning การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ การปรับการวัดประเมินผล
โดยน าข้อสอบ O-NET ปีเก่า มาใช้ทดสอบเก็บคะแนน ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค การสอน 
ซ่อมเสริมให้นักเรียนอ่อน การติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

69 

รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.11 นักเรียน ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 

2 ภาษาไทย  +3.09 
คณิต        -7.25 
วิทย์         -6.35 
อังกฤษ     -0.69 

 

กราฟแสดงผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) นักเรยีน ป.6 ปีการศกึษา 2562 

 
 

 
ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 วิชาภาษาไทยสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.09 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ ากว่า
เป้าหมาย 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 3 ตามหลักสูตร ครูใช้ข้อสอบ O-NET ปีเก่าทดสอบนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคย
กับแนวข้อสอบ O-NET โรงเรียนจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่การด าเนินการ
ดังกล่าวยังไม่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ผู้อ านวยการร่วมวางแผนกับคณะครูทุกคน เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง          
4 สาระการเรียนรู้ ครูมีเป้าหมายในการสอน นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
เน้น Active Learning การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ การปรับการวัดประเมินผลโดยน า
ข้อสอบ O-NET ปีเก่า มาใช้ทดสอบเก็บคะแนน ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค การสอนซ่อมเสริม
ให้นักเรียนอ่อน การติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.12 นักเรียน ป.2, ป.4, ป.5,  ม.1 และม.2 ร้อยละ 50 
มีผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

50 44.40 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชข้้อสอบมาตรฐานกลาง 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 

ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 5.6 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และม.2 ตามหลักสูตร ผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการปรับ
ใช้คะแนนจากข้อสอบมาตรฐานกลางเป็นคะแนนปลายภาคเรียน/ปลายปีของโรงเรียน ครูและนักเรียนจึงต้อง
ปรับการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น แต่การด าเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ผู้อ านวยการร่วมวางแผนกับคณะครูทุกคน เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมี
เป้าหมายในการสอน นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเน้น Active Learning 
การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์ การปรับการวัดประเมินผลโดยน าข้อสอบมาตรฐานกลางปีเก่า 
มาใช้ทดสอบเก็บคะแนน ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค การสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนอ่อน      
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และผู้อ านวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  

 

ชัน้ 
 ร้อยละของจ านวนนกัเรยีน    

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ ไมผ่า่น 

ป.2 
 

24.24 69.70 6.06 0.00 
ป.4 0.00 51.85 48.15 0.00 
ป.5 0.00 0.00 100.00 0.00 
ม.1 0.00 47.62 52.38 0.00 
ม.2 0.00 28.57 66.67 4.76 
เฉลีย่ 4.85 39.55 54.65 0.95 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.13 นักเรียนที่จบ ป.6 ร้อยละ 100 เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ม.1 

100 100 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจการศึกษาต่อของนกัเรยีน ป.6 
ชื่อสถานศึกษาทีศ่ึกษาต่อ จ านวนนกัเรียน คิดเปน็ร้อยละ 

โรงเรียนบ้านบางเจริญ 37 88.10 
โรงเรียนบางสะพานวิทยา 2 4.76 
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 3 7.14 

รวม 42 100.00 
ที่มา : งานแนะแนว โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจดัให้ครูแนะแนวการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาต่าง ๆ เข้าแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนที่สนใจ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริมให้ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต 
การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.14 นักเรียนที่จบ ม.3 ร้อยละ 80 เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 

80 87.5 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจการศึกษาต่อของนกัเรยีน ม.3 
ชื่อสถานศึกษาทีศ่ึกษาต่อ จ านวนนกัเรียน คิดเปน็ร้อยละ 

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 5 20.83 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1 4.17 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 9 37.50 
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะจังหวัดชุมพร 1 4.17 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 2 8.33 
กศน.บางสะพานน้อย 3 12.5 

จ านวนนกัเรียน ม.3 ทั้งหมด 24 100.00 
รวมนักเรยีนที่ศกึษาต่อ 21 87.5 

รวมนักเรยีนที่ไม่ได้ศกึษาต่อ* 3 12.5 
*หมายเหต ุประกอบอาชีพ 2 คน ออกกลางคนั 1 คน 
 

ที่มา : งานแนะแนว โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 7.5 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจัดให้ครูแนะแนวการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาต่าง ๆ เข้าแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนที่สนใจ เน้นให้ครูประจ าชั้นติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกัน
นักเรียนม.3 ที่เสี่ยงออกกลางคัน 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริมให้ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต 
การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า โรงเรียนมีระบบติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันโดย
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือลดจ านวนนักเรียนออกกลางคันให้ดียิ่งขึ้น  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.15 นักเรียน ม.1-ม.3 ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านการท างานและงานอาชีพภายในสถานศึกษา 

80 100 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจนักเรยีน ม.1-3 ที่รว่มกจิกรรมสง่เสรมิอาชีพและการมงีานท า 
ชัน้ จ านวนนกัเรียนเต็ม จ านวนนกัเรียนทีร่ว่มกจิกรรม

สง่เสริมอาชพีและการมงีานท า 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 24 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 24 

รวม 75 75 
คิดเปน็ร้อยละ 100 100 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 20 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเกษตรกรรมสู่ชีวิตพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวัน 
กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กิจกรรมนวดแผนไทย กิจกรรมสอนตัดผมนักเรียน กิจกรรมชุมนุมอาหารไทย 
และกิจกรรมส่งเสริมงานฝีมืองานประดิษฐ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
  โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพและการมีงานท าอย่างต่อเนื่อง ครูจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
การงานอาชีพ หรือจัดการเรียนรู้บูรณาการงานอาชีพ การประสานความร่วมมือภูมิปัญญาในท้องถิ่น       
สถานประกอบการ สถานศึกษาอาชีวศึกษาใกล้เคียง ในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่นักเรียนเพ่ิมเติม 
และมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
ข้อ 1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.1.16 นักเรียนมีผลงานความส าเร็จทางทักษะวิชาการ 
ตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 

100 100 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจรางวลัจากกจิกรรมประกวด/แข่งขัน ปกีารศึกษา 2562 
ชื่อกจิกรรมการประกวด/แขง่ขัน สรปุรางวลัที่ไดร้บั 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ       5 รางวัล 
รางวัลเหรียญทอง                  5 รางวัล 
รางวัลเหรียญเงิน                   3 รางวัล 
รางวัลเหรียญทองแดง             1 รางวัล 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระดับชาติ 

รางวัลเหรียญทอง                  3 รางวัล 
รางวัลเหรียญเงิน                   1 รางวัล 
รางวัลเหรียญทองแดง             1 รางวัล 

การแข่งขันกีฬาเปตองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       1 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3       1 รางวัล 

การแข่งขันกีฬา “ไชยราชช้างแรกเกม” ครั้งที่ 1 รางวัลชนะเลิศ                      7 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       5 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       7 รางวัล 

การแข่งขันกีฬานักเรียนอ าเภอบางสะพานน้อย รางวัลชนะเลิศ                      5 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      14 รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       4 รางวัล 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ/กลุม่บริหารงานกจิการนักเรยีน โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 เป็นไปเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 100 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนปรับหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โรงเรียนปรับกิจกรรมชุมนุมให้สอดคล้องกับรายการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนที่มีเวลาฝึกฝนและเตรียมความพร้อมแข่งขัน  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
  ครูพัฒนานักเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย ให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเอง มีแรงบันดาลใจ และภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.1 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 92.36 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักชาต ิศาสน ์ กษตัรยิ์ 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านรกัชาต ิศาสน ์ กษตัรยิ์ 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 34 0 0 0 
ป.1/2 31 28 0 0 3 
ป.2 33 18 15 0 0 
ป.3 32 24 8 0 0 
ป.4 31 0 12 18 1 
ป.5 24 0 24 0 0 
ป.6 41 41 0 0 0 
ม.1 27 0 27 0 0 
ม.2 24 14 10 0 0 
ม.3 24 14 9 0 1 

รวม 301 173 105 18 5 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 278 
คิดเปน็ร้อยละ 92.36 

ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 12.36 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติด้วย
ความตั้งใจ มีระเบียบ น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
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และวันเข้าพรรษา กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมพบธรรม
ทุกวันศุกร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้นักเรียน เช่น การอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็น
พลเมืองดีของชาติ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.2 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตและได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 96.35 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นซื่อสตัยส์จุริต 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านซื่อสตัยส์จุรติ 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 11 23 0 0 
ป.1/2 31 17 6 5 3 
ป.2 33 7 26 0 0 
ป.3 32 28 4 0 0 
ป.4 31 1 28 2 0 
ป.5 24 0 24 0 0 
ป.6 41 23 18 0 0 
ม.1 27 4 23 0 0 
ม.2 24 20 4 0 0 
ม.3 24 13 10 0 1 

รวม 301 124 166 7 4 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 290 
คิดเปน็ร้อยละ 96.35 

ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 16.35 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมของ
หายได้คืน โดยให้นักเรียนที่เก็บของมีค่าได้น าส่งครูเพ่ือคืนเจ้าของ เป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้นักเรียน 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ความซื่อสัตย์สุจริตให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การอบรมคุณธรรมจริยธรรม    
การยกย่องชมเชยนักเรียนที่มคีวามซื่อสัตย์ การสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่าข่าว เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ ยึดมั่นในความถูกต้อง 
ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.3 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมเป็นผู้มี
วินัยและได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 88.37 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นมวีนิัย 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านมวีนิยั 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 13 15 6 0 
ป.1/2 31 22 4 2 3 
ป.2 33 2 29 2 0 
ป.3 32 1 28 3 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 13 11 0 0 
ป.6 41 14 24 3 0 
ม.1 27 0 14 12 1 
ม.2 24 24 0 0 0 
ม.3 24 0 23 0 1 

รวม 301 89 177 28 7 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 266 
คิดเปน็ร้อยละ 88.37 

ที่มา: กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 8.37 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมาโรงเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูเป็นตัวอย่างความมีวินัย เน้นการสร้างวินัยเชิงบวกให้นักเรียน เช่น   
การชื่นชมเมื่อท าด ีการมีข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการเรียน 
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3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ความมีวินัยให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น ฝึกให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนเรื่องการแต่งกาย ระเบียบแถว การแสดงความเคารพ การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ การรักษาความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การทิ้งขยะเป็นที่  การปฏิบัติ
ตามกฎจราจร การปฏิบัติตนมารยาททางสังคมต่าง ๆ เช่น มารยาทการประชุม  มารยาทการรับประทาน
อาหาร เป็นต้น เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้นักเรียนเป็นผู้ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.4 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 84.72 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นใฝ่เรยีนรู ้
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านใฝเ่รยีนรู ้

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 10 16 7 1 
ป.1/2 31 15 7 6 3 
ป.2 33 7 25 1 0 
ป.3 32 14 10 8 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 5 16 3 0 
ป.6 41 12 27 2 0 
ม.1 27 0 15 12 0 
ม.2 24 24 0 0 0 
ม.3 24 15 8 0 1 

รวม 301 102 153 39 7 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 255 
คิดเปน็ร้อยละ 84.72 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 4.72 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมครู
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมติววันละนิด 
พิชิตผลสอบ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด ความสนใจ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการคิด สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง สามารถสร้างข้อสรุปหรือองค์ความรู้ หรือผลิตชิ้นงานด้วยตนเองผ่านกระบวนการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด กับเพ่ือน ๆ และครูผู้สอน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพ้ืนฐานการใฝ่เรียนรู้   
ให้เกิดกับผู้เรียน ด้วยกิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย น่าสนใจ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้มีความ
ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.5 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมอยู่อย่าง
พอเพียงและได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดี
ขึ้นไป 

80 96.68 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นอยู่อยา่งพอเพยีง 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านอยูอ่ย่างพอเพียง 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 12 20 1 1 
ป.1/2 31 28 0 0 3 
ป.2 33 7 26 0 0 
ป.3 32 32 0 0 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 24 0 0 0 
ป.6 41 2 39 0 0 
ม.1 27 0 25 1 1 
ม.2 24 8 16 0 0 
ม.3 24 23 0 0 1 

รวม 301 136 155 2 8 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 291 
คิดเปน็ร้อยละ 96.68 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 16.68 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น
กิจกรรมเกษตรพอเพียง กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ การสอนโครงงานอาชีพ ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักใช้ไฟฟ้า น้ าประปา 
อย่างประหยัด รู้คุณค่า เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง การอยู่อย่างพอเพียงให้นักเรียน เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักประมาณตน รู้ศักยภาพของตน และ
รู้จักรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมที่อาศัยอยู่ รู้จักใช้สติปัญญาในการคิดก่อนพูดและลงมือท า 
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทรัพยากรของส่วนตนและส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี  
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โครงงานอาชีพ ฝึกการท าเกษตรพอเพียง เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ไข่   
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.6 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมมุ่งมั่นใน
การท างานและได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับ
ดีขึ้นไป 

80 86.38 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นมุ่งมัน่ในการท างาน 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านมุง่มัน่ในการท างาน 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 9 20 4 1 
ป.1/2 31 16 5 7 3 
ป.2 33 8 24 1 0 
ป.3 32 16 11 5 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 0 24 0 0 
ป.6 41 41 0 0 0 
ม.1 27 4 10 12 1 
ม.2 24 3 17 4 0 
ม.3 24 12 11 0 1 

รวม 301 109 151 33 8 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 260 
คิดเปน็ร้อยละ 86.38 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 6.38 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเน้นจัดการเรียนรู้ Active Learning  ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง เช่น การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project-based Learning) การเรียนรู้ผ่านการท างาน 
(Work-based Learning) และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง การเป็นผู้มุ่งมั่นในการท างานให้นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การพัฒนา Growth 
Mindset ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความอดทน พยายามท างานให้ส าเร็จ โดยมีครูเสริมแรงนักเรียน ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ  
ความตั้งใจ และรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.7 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมรักความ
เป็นไทย (อัตลักษณ์สถานศึกษา) และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีข้ึนไป 

80 94.35 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเปน็ไทย 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านรกัความเปน็ไทย 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 33 0 0 1 
ป.1/2 31 28 0 0 3 
ป.2 33 13 20 0 0 
ป.3 32 0 22 10 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 0 24 0 0 
ป.6 41 41 0 0 0 
ม.1 27 0 27 0 0 
ม.2 24 24 0 0 0 
ม.3 24 23 0 0 1 

รวม 301 162 122 10 7 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 284 
คิดเปน็ร้อยละ 94.35 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 14.35 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยให้กับนักเรียนอย่าง
หลากหลาย เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมชุมนมนวดแผนไทย 
ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมนาฏศิลป์ การร่วมประเพณกีับวัดและชุมชน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักเรียนรักและภูมิใจความเป็นไทย ผ่านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย 
การส่งเสริมภูมิปัญญานวดแผนไทยในสถานศึกษา ฯ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า     
ร่วมอนุรักษ ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.8 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมมีจิต
สาธารณะ (อัตลักษณ์สถานศึกษา) และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีข้ึนไป 

80 96.01 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นมีจติสาธารณะ 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านมจีติสาธารณะ 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 33 0 0 1 
ป.1/2 31 13 15 0 3 
ป.2 33 33 0 0 0 
ป.3 32 9 23 0 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 24 0 0 0 
ป.6 41 21 20 0 0 
ม.1 27 3 19 4 1 
ม.2 24 10 14 0 0 
ม.3 24 23 0 0 1 

รวม 301 169 120 4 8 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 289 
คิดเปน็ร้อยละ 96.01 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 16.01 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่
และห้องเรียน กิจกรรมสารวัตรนักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในโรงเรียน 
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาด
โรงเรียน วัด และชุมชน กิจกรรมสารวัตรนักเรียน  กิจกรรมสภานักเรียน  รวมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมากขึ้น เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.9 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อม (อัตลักษณ์สถานศึกษา) และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีข้ึนไป 

80 97.67 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักษาสิ่งแวดล้อม 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านรกัษาสิง่แวดล้อม 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 14 19 0 1 
ป.1/2 31 28 0 0 3 
ป.2 33 33 0 0 0 
ป.3 32 6 26 0 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 0 24 0 0 
ป.6 41 22 19 0 0 
ม.1 27 27 0 0 0 
ม.2 24 13 11 0 0 
ม.3 24 23 0 0 1 

รวม 301 166 128 0 7 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 294 
คิดเปน็ร้อยละ 97.67 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 17.67 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมรักษาความสะอาดเขตพ้ืนที่
และห้องเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day และช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เช่น การปฏิบัติเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในช่วงเช้า การปฏิบัติเวรท าความสะอาดห้องเรียน ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง การลดใช้พลังงานโดย
ปิดน้ า-ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ส่งเสริมการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง 
ส่งเสริมจิตอาสาช่วยกันพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งที่  โรงเรียนและชุมชน เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และด้วยความเต็มใจ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.10 นัก เรียน ป.1-ม.3 ร้ อยละ 80 มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้ งภูมิปัญญาไทย และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 94.35 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิคณุลักษณะอนัพึงประสงคด์า้นรักความเปน็ไทย 
ของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3  ภาคเรยีนที ่2 / ปลายปกีารศกึษา 2562 

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้บัการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ด้านรกัความเปน็ไทย 

ดเียีย่ม ด ี ผา่น ไมผ่า่น 

ป.1/1 34 33 0 0 1 
ป.1/2 31 28 0 0 3 
ป.2 33 13 20 0 0 
ป.3 32 0 22 10 0 
ป.4 31 0 29 0 2 
ป.5 24 0 24 0 0 
ป.6 41 41 0 0 0 
ม.1 27 0 27 0 0 
ม.2 24 24 0 0 0 
ม.3 24 23 0 0 1 

รวม 301 162 122 10 7 

ผลประเมนิระดบัดีขึน้ไป 284 
คิดเปน็ร้อยละ 94.35 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14.35 
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2. ขอ้มลูหลกัฐานและเอกสารเชงิประจักษข์องมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคืออะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยให้กับนักเรียนอย่าง
หลากหลาย เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมชุมนมนวดแผนไทย 
ชุมนุมดนตรีไทย  ชุมนุมนาฏศิลป์ การร่วมประเพณีในวันส าคัญทางศาสนาที่วัด การอบรมมารยาทในการ
รับประทานอาหาร มารยาทในที่ประชุม มารยาทการไหว้ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้นักเรียนรักและภูมิใจความเป็นไทยผ่านการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น น านักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันไหว้ครู การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย 
นาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในสถานศึกษา เช่น การนวดแผนไทย ฯ งานอาชีพในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ให้นักเรียนมีภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย    
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.11 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกัน ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ปราศจากความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาท และได้รับ
การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 84.64 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิ SDQ เกี่ยวกบัพฤตกิรรมเกเร ปญัหาความสมัพนัธก์ับเพือ่น  
พฤตกิรรมสมัพนัธภาพทางสงัคม ของนกัเรยีนกลุ่มปกต ิชัน้ ป.1 – ม.3  ปีการศึกษา 2562 

ชัน้ จ านวน นร. 
ทั้งหมด 

ไม่พบพฤตกิรรมเกเร 
หรือกลุ่มปกต ิ 

ไม่พบปัญหา
ความสมัพนัธ ์

กับเพือ่น หรอื กลุม่ปกต ิ 

พฤตกิรรมสมัพนัธภาพ 
ทางสงัคม หรือกลุม่ปกติ 

ป.1/1 33 33 32 33 
ป.1/2 28 24 26 17 
ป.2 33 32 33 33 
ป.3 32 27 28 26 
ป.4 29 25 23 28 
ป.5 24 14 12 18 
ป.6 41 32 35 33 
ม.1 27 22 24 25 
ม.2 23 21 16 20 
ม.3 23 21 16 15 
รวม 293 251 245 248 

ร้อยละ 100 85.67 83.62 84.64 
เฉลีย่รอ้ยละ 100 84.64 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4.64 
2. ขอ้มลูหลกัฐานและเอกสารเชงิประจักษข์องมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคืออะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมครูให้จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน พัฒนาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ 
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3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยการสังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์ สอบถาม
นักเรียนและผู้ปกครอง การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน การประเมิน SDQ คัดกรองนักเรียน ฯ เพ่ือให้ครูมีข้อมูล
และน าข้อมูลไปใช้พัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง รวมทั้งให้นักเรียนมีส่ วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ      
ที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมค่ายลูกเสือ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ฯ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และปราศจากความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาท 
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.12 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
สมวัย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับสมส่วน 

80 73.38 

 

ตารางแสดงผลการวดัและประเมินน้ าหนักสว่นสงูของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3 ปีการศกึษา 2562 
ชัน้ นร.ทั้งหมด 

(คน) 
สมสว่น
(คน) 

ทว้ม 
(คน) 

เริ่มอว้น
(คน) 

อ้วน 
(คน) 

ค่อนขา้ง
ผอม(คน) 

ผอม 
(คน) 

ป.1/1 33 21 3 0 1 5 3 
ป.1/2 28 25 1 1 1 0 0 
ป.2 33 29 2 0 0 1 1 
ป.3 32 24 0 4 1 3 0 
ป.4 29 23 0 3 0 2 1 
ป.5 24 16 1 3 1 1 2 
ป.6 41 26 2 5 5 3 0 
ม.1 27 19 2 2 2 1 1 
ม.2 23 16 2 0 2 2 1 
ม.3 23 16 1 1 3 2 0 
รวม 293 215 14 19 16 20 9 

ร้อยละ 100 73.38 4.78 6.48 5.46 6.83 3.07 
ที่มา: งานอนามยั โรงเรยีนบา้นบางเจริญ ข้อมลู ณ มนีาคม 2563 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6.62 
2. ขอ้มลูหลกัฐานและเอกสารเชงิประจักษข์องมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคืออะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนให้ครูจัดท า วิเคราะห์ สุขภาพและภาวะโภชนาการของนักเรียน
ทุกคน ด าเนินการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียน โดยดูแลด้านโภชนาการและอาหารเสริมนม 
ส่งเสริมการออกก าลังกายทุกเช้าวันพุธ ผู้อ านวยการก ากับ ติดตาม อย่างสม่ าเสมอ  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนต้องส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดโภชนาการให้นักเรียนที่เหมาะสม ท างาน
เชิงรุกร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาทุพโภชนาการนักเรียน ส่งเสริมการออกก าลังกาย การทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ การวัดน้ าหนักส่วนสูงนักเรียนเป็นประจ า เพ่ือติดตามพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียน  
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รายงานผลมาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
1.2.13 นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 70 มีผลการประเมิน 
SDQ ทางอารมณ์ จากผู้เกี่ยวข้องในระดับปกติ 

70 78.84 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิ SDQ ทางอารมณ ์ของนักเรยีนชัน้ ป.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2562 
ชัน้ นักเรยีนทัง้หมด นักเรยีนทีไ่มม่ีปญัหาทางอารมณ ์

หรือกลุ่มปกต ิ
ป.1/1 33 27 
ป.1/2 28 23 
ป.2 33 32 
ป.3 32 15 
ป.4 29 24 
ป.5 24 21 
ป.6 41 39 
ม.1 27 17 
ม.2 23 15 
ม.3 23 18 
รวม 293 231 

ร้อยละ 100 78.84 
ที่มา: งานประจ าชัน้ โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8.84 
2. ขอ้มลูหลกัฐานและเอกสารเชงิประจักษข์องมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคืออะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมครูให้จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน โรงเรียนพัฒนาอารมณ์นักเรียนด้วยกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน
ศุกร์ กิจกรรมออกก าลังกาย กิจกรรมการแสดงวันเด็กแห่งชาติ วันคริสมาสต์ วันสุนทรภู่ ฯ  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือใช้พัฒนาและแก้ปัญหานักเรียน โรงเรียน        
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนด้านจิตใจและอารมณ์ เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสวดมนต์ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม รวมทั้งทดลองจิตศึกษามาใช้พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ของนักเรียน 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.1 มเีป้าหมายวสิยัทศันแ์ละพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.1.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่ น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รั ฐ บ าลและขอ งต้ นสั ง กั ด  ร ว มทั้ ง ทั นต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 81.38 

 

แผนภูมแิสดงผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก าหนดเป้าหมาย วสิยัทัศน ์และพนัธกจิของสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นมาก
น้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
3. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
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4. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 

5.  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
6. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
มากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 11.38 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 
 โรงเรียนด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างจริงจัง โดยการบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน น าแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้น
สังกัด สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในบริบทที่เหมาะสมกับโรงเรียน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

102 

รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.2.2 สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลั งที่ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าข้อมูล  มาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 70 ขึ้นไป 

70 96.97 

 

แผนภูมแิสดงผลการด าเนินงานเกีย่วกับการบรหิารอตัราก าลงัทีเ่กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
1. สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลังที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 

2. สถานศึกษาสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวางแผนอัตราก าลังในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 

3. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษามากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานผู้อ านวยการ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 26.97 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนด าเนินการบริหารอัตราก าลังที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีครูครบชั้น ครบทุกวิชาเอก และมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อโรงเรียน นักเรียน และงานราชการ   
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 โรงเรียนมีครูครบชั้น ครบทุกวิชาเอก แต่พบปัญหาครูโยกย้ายบ่อย โรงเรียนจึงต้องวางแผนเพ่ือ
บริหารอัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งให้ปริมาณงานให้ครูแต่ละคนอย่างเหมาะสม ผู้อ านวยการต้องติดตาม 
ปรับปรุง และพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.2.3 สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 90.9 

 

แผนภูมแิสดงผลการด าเนินงาน 
เกีย่วกับการบรหิารทรพัยากรทางการศกึษาให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

1. สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษามากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ส านักงานผูอ้ านวยการ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 20.9 
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2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเน้นการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมตามนโยบาย ภารกิจ บริบทของสถานศึกษา และตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาสถานศึกษาที่จ าเป็นด้านต่าง ๆ 
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 การบริหารงานเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ         
ให้สะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดกับนักเรียน โรงเรียน ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ผู้อ านวยการต้องก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทุกฝ่ายในโรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.2.4 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับดีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 93.45 

 

แผนภูมริายงานผลการด าเนนิงาน 
เกีย่วกับสถานศึกษามีระบบดแูลชว่ยเหลือนักเรยีนทีม่ีประสทิธภิาพและประสิทธผิล 

1. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 

2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษามากน้อยเพียงใด 
 
 
 
 
 

 

 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานกจิการนักเรยีน โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 23.45 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ให้ครูด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ออกเยี่ยมบ้าน 

และด าเนินการคัดกรองด้านต่าง ๆ เพื่อให้ครูมีข้อมูลใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียน  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

107 

3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 ผู้บริหารและครูร่วมกันพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น เน้นการน าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลไปวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งประสานผู้ปกครอง 
ชุมชนหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.2.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับดีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 95.45 

 

แผนภูมริายงานผลการด าเนนิงานเกีย่วกบัระบบการนเิทศภายในที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
1. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

2. สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษามากน้อยเพียงใดมากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
มากกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 25.45 % 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ผู้อ านวยการได้มีการวางแผนการนิเทศครูทุกคนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ผู้อ านวยการนิเทศและตรวจเยี่ยมห้องเรียนครบ 100% เพ่ือให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อ านวยการนิเทศติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ ในปีต่อไปเน้นบูรณาการการนิเทศและ PLC เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เพ่ือนครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษารว่มกัน  
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.3 ด าเนนิงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.3.1 สถานศึกษาบริหารจัดการงานวิชาการ ทั้งด้าน
การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน้น
คุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 89.4 

 

แผนภูมริายงานผลการด าเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารจดัการงานวชิาการดา้นการพฒันาหลักสตูร 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านได้อย่างหลากหลาย เหมาะสม 
มากน้อยเพียงใด 

 

 

 

3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง เละครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 

 

 

 

 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 19.4 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับรายวิชาพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับการปรับหลักสูตรแกนกลาง ปรับรายวิชาเพ่ิมเติม ป.1-3 เน้นอ่านเขียนภาษาไทย ปรับรายวิชา
เพ่ิมเติม ป.4-6 เน้นคณิตศาสตร์ และปรับรายวิชาเพ่ิมเติม ม.1-3 ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจ  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
  สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ในการพัฒนาหลักสูตรที่
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงยิ่งขึ้น  รวมทั้งปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เช่น เน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การคิด
วิเคราะห์ และตอบสนองความถนัด ความสนใจ ของนักเรียนรายบุคคล 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.4 พัฒนาครูและบคุลากรใหม้ีความเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.4.1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากร ร้อยละ 100 ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

100 100 

 

กราฟแสดงผลการด าเนนิงานเกีย่วกับรอ้ยละครแูละบุคลากรที่ไดร้บัการพฒันาใหม้ีความเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
  เป็นไปตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
  ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างหลากหลาย ตามความสนใจ 
ส่งเสริมการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
การศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการศึกษาโรงเรียน        
มีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้ง การพัฒนาครูเรื่อง Growth mindset และ PLC เพ่ือให้ครูน าความรู้และ
ทักษะมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทุกคน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง และต้องพัฒนาคุณภาพวิชาการที่จ าเป็นเร่งด่วน เช่น พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ เป็นต้น 

 เมษายน , 8.7 

พฤษภาคม, 13.04 

 มิถุนายน, 21.74 

 กรกฎาคม, 8.7 

 สิงหาคม, 17.39 

 กันยายน, 100 

 ตุลาคม, 8.7 

 พฤศจกิายน, 13.04 

 ธันวาคม, 8.7  มกราคม, 0 

 กุมภาพนัธ,์ 26.89 

 มีนาคม, 8.7 0
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จ านวนครทูีเ่ขา้รบัการอบรม/พฒันา ตั้งแตเ่ดอืนมนีาคม 2562 ถึง เดือนมนีาคม 2563 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.4 พัฒนาครูและบคุลากรใหม้ีความเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.4.2 สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากรร้อยละ 100 
ร่ วมชุมชนการ เ รี ยนรู้ ทางวิ ชาชีพ ( PLC)  เ พ่ือใช้
พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

100 100 

 

แผนภูมริายงานผลการด าเนนิงานเกีย่วกบัการรว่มชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี( PLC )  
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายร้อยละ 100 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC ผู้อ านวยการและครูสามารถ
ร่วมกลุ่มกันด าเนินการ PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนใน
พ้ืนที่ห่างไกลของ กสศ. ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับ PLC เพ่ิมเติมด้วย   
3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
 สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากรร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือใช้พัฒนาการสอนและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การจดัการเรยีนรู้ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.5.1  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน      
มีความสะอาด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 70.1 

2.5.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมี
ความสะอาด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความ
ปลอดภัย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 70 

70  64.4 

2.5.3 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 93.4 

 

ตารางแสดงผลการส ารวจเกีย่วกับจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การจดัการเรยีนรู้ 
ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน 
1.1 สภาพภายในห้องเรียน สะอาด สะดวกและปลอดภัย 100 10.6 52.6 36.8 0 0 
1.2 มีการจัดบอร์ดแสดงผลงาน บอร์ดให้ความรู้ต่างๆ 100 10.6 57.9 31.5 0 0 
1.3 มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในห้องเรียน เป็นมุมต่างๆ 

เช่น มุมหนังสือ มุมสื่อการเรียนรู้ 
100 0 57.9 42.1 0 0 

1.4 มีแสงสว่างภายในห้องเรียนอย่างเพียงพอ 100 26.3 63.1 10.6 0 0 
1.5 ภายในห้องเรียนมีสื่อการเรียน เทคโนโลยี

การศึกษา เพียงพอ 
100 10.5 63.1 15.9 10.5 0 

1.6 อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นพัดลม หลอดไฟ ปลั๊ก อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

100 10.5 68.4 15.8 0 5.3 

1.7 ในห้องเรียนโดยรวม ปราศจากสิง่รบกวนเช่น กลิ่น 
เสียง ควัน 

100 10.5 42.1 31.5 10.5 5.4 

1.8 จ านวนนักเรียนมีขนาดเหมาะสมกับห้องเรียน 100 10.5 63.1 15.8 5.3 5.3 
รวม 100 70.1 29.9 
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ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 2.  การจดัสภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรยีน 
2.1 การตกแต่งอาคารเรียน มีความสวยงาม น่าเรียน 100 0 68.4 21 0 10.6 
2.2 สนามกีฬาสะอาด สะดวก ปลอดภัย แก่การใช้งาน 100 5.3 63.1 21 0 10.6 
2.3 อาคารเรียน อาคารประกอบ มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 100 10.6 78.8 10.6 0 0 
2.4 ห้องน้ า มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีจ านวน

เพียงพอ 
100 0 52.5 21.1 21.1 5.3 

2.5 โรงอาหาร มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีที่นั่ง
เพียงพอ 

100 5.3 63.1 15.7 10.6 5.3 

2.6 แหล่งเรียนรู้ มีการดูแลรักษาที่ดี 100 0 73.7 26.3 0 0 
2.7 การจัดตกแต่งทัศนียภาพภายในบริเวณโรงเรียน 

เช่น สวนหย่อม ป้ายโรงเรียน มีความเรียบร้อย 
สวยงาม 

100 0 57.8 26.3 5.3 10.6 

รวม 100 64.4 35.6 
3. สภาพแวดล้อมทางสงัคม 
3.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 100 54.5 40.9 4.5 0 0 
3.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 100 63.6 36.4 0 0 0 
3.3 การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 100 45.5 54.5 0 0 0 
3.4 การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
100 31.8 59.1 9.1 0 0 

3.5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 100 23.8 57.1 19 0 0 
รวม 100 93.4 6.6 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คุณภาพการจัดการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นไปตามค่าเป้าหมายมากน้อยเพียงใด? 

 ประเด็นพิจารณา 2.5.1 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ประเด็นพิจารณา 2.5.2 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 
5.6 และประเด็นพิจารณา 2.5.3 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 23.4 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 

ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหลายจุด เช่น การสร้าง
หลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร การปูพ้ืนกระเบื้องใต้อาคารเรียน การได้รับเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ านักเรียน
อนุบาล การปรับปรุงจุดพักขยะ การปรับปรุงห้องเก็บของ การส่งเสริมให้ครู นักเรียน ดูแลความสะอาด
ห้องเรียนและสาธารณะสมบัติของโรงเรียน  
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
สถานศึกษาต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น สภาพภายใน

ห้องเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน สภาพภายนอกอาคารเรียน สนามกีฬา ห้องน้ า โรงอาหาร ให้มีความ
สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ 
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รายงานผลมาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 2562 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
2.6.1 สถานศึกษาจัดระบบการจัดการ การพัฒนา และ
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับ
ดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 70 

70 70.81 

 

ตารางแสดงผลการสอบถามความคดิเหน็ 
เกีย่วกับการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนนุการบรหิารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 

ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ ระดบัความคดิเห็น 

ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบั 
ปรงุ 

ปรบั 
ปรงุมาก 

1 สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้ดีมากน้อยเพียงใด 

100 16.7 62.5 20.8 0 0 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนได้ดีมากน้อยเพียงใด 

100 8.3 62.5 29.2 0 0 

3 สถานศึกษาให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับการปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียนได้ดีมากน้อยเพียงใด 

 
100 

 
8.3 58.3 33.3 0 0 

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานศึกษา 
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ มากน้อย
เพียงใด 

100 8.3 58.3 29.2 4.2 0 

เฉลีย่รอ้ยละ 100 70.81    

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป โรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและตวับง่ชีข้้างตน้ เป็นไปตามคา่เปา้หมายมากนอ้ยเพยีงใด? 
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  0.81 

2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและตวับง่ชีข้้างตน้ คืออะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพัฒนาระบบการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การพัฒนาระบบ SCCL เพ่ือบริหารจัดการวิชาการ และบันทึกการปฏิบัติงานของครู ช่วยเชื่อมโยงข้อมูล 
ลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับบริบทของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี  
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3. แนวทางพฒันาคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานและประเด็นพจิารณาเปน็อยา่งไร? 
โรงเรียนต้องพัฒนาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ให้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้จัดการ

เรียนรู้และการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
3.1 จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัิจรงิ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิชวีติ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 62 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
3.1.1 ครูร้อยละ 80 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 57.89 

3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับดีขึ้นไป 

80 63.16 

3.1.3  ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และได้รับ
การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 47.36 

 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานย่อย 3.1 จากการนิเทศชัน้เรยีน 
ประเด็นพจิารณา 

ในมาตรฐานย่อย 3.1 
ประเด็นการนเิทศ จ านวนครทูี่มี     

ผลการประเมิน 
ในระดบัดีขึน้ไป 

(ครูทัง้หมด 19 คน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

3.1.1 ครูร้อยละ 80 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่
เน้นให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้  โดยผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีขึ้นไป 

2.3 ครูจัดการเรียนรู้/ 
จัดประสบการณ์ตามแนวทาง 
Active Learning 

11 57.89 

3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

1.1 ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ที่
ถูกต้อง เหมาะสม 

12 63.16 
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ประเด็นพจิารณา 
ในมาตรฐานย่อย 3.1 

ประเด็นการนเิทศ จ านวนครทูี่มี     
ผลการประเมิน 
ในระดบัดีขึน้ไป 

(ครูทัง้หมด 19 คน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

3.1.3  ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้
ให้ผู้ เ รียนได้ฝึกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

พิจารณาจากประเด็นการนิเทศ 
ดังนี้  
2.3 ครูจัดการเรียนรู้/ 
จัดประสบการณ์ตามแนวทาง 
Active Learning 
2.7 ครูและนักเรียนใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสม 
2.9 นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุป
บทเรียน 

 
 

11 
 
 

10 
 
6 

เฉลี่ย 47.36 
 

(57.89) 
 
 

(52.63) 
 

(31.57) 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด?  
 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.1 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 42.11 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.2 ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 36.84 ประเด็นพิจารณาที่ 3.1.3 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 32.63 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ผู้อ านวยการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ปรับการ
จัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โครงงาน (Project based learning) 
และน าเสนอผลงานในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 
 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการ 
PLC บูรณาการกับการนิเทศ ผู้อ านวยการและเพ่ือนครูให้ Feedback ที่เป็นประโยชน์ส าหรับครูน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
3.2 ใชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
 

 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานย่อย 3.2 จากการนิเทศชัน้เรยีน 
ประเด็นพจิารณา 

ในมาตรฐานย่อย 3.2 
ประเด็นการนเิทศ จ านวนครทูี่มผีล 

การประเมนิ 
ในระดบัดีขึน้ไป 

(ครูทัง้หมด 19 คน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

2.5  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

18 94.74 

3.2.2  ครูร้อยละ 80 สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

พิจารณาประเด็นการนิเทศ 
ดังนี้ 
1.2  ครูเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
อย่างครบถ้วน 
2.5  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
4.2  มีการจัดป้ายนิเทศ ป้าย
แสดงผลงานนักเรียน มุมเรียนรู้ 

 
 

18 
 

18 
 
 
 
2 

เฉลี่ย 66.67 
 

(94.74) 
 

(94.74) 
 
 
 

(10.53) 
 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 62 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 94.74 

3.2.2  ครูร้อยละ 80 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และได้รับการประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 66.86 
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1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.1 สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.74 ประเด็นพิจารณาที่ 3.2.2 ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 13.33 
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดหาเครื่อง
Visualizer ส าหรับครูใช้จัดการเรียนการสอน 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 
 โรงเรียนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย โดยจัดท าป้ายนิเทศ
ให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ จัดท าป้ายแสดงผลงานนักเรียน มุมเรียนรู้ทุกห้องเรียน 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
3.3  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด?  
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 1.74 

2. ขอ้มลูหลกัฐานและเอกสารเชงิประจักษข์องมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคืออะไร?  
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เน้นการสอนโดยใช้วินัย
เชิงบวก (Positive Discipline) เช่น การชื่นชมอย่างเฉพาะเจาะจงเด็กแบบตัวต่อตัว การให้ความส าคัญ ท าให้
เด็กรู้สึกมีส่วนส าคัญในสังคม มอบหน้าที่ให้รับผิดชอบ และชื่นชมเด็ก เป็นต้น 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูน้อมน าพระราชกระแสด้านการศึกษาของในหลวง ร.9 เรื่องนักเรียนรักครู      
ครูรักนักเรียนสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการใช้วินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมบรรยากาศให้นักเรียนอยากเรียนรู้    
กล้าคิด กล้าถามครู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 62 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
3.3.1  ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 78.26 
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รายงานผลมาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
3.4  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมนิการตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน 
ข้อ ประเด็นพจิารณา ร้อยละ 
1 ครูได้ท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ        

มีข้ันตอน 
95.5 

2 ครูมีการสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมและหลากหลายกับผู้เรียน 95.5 
3 ครูมีการวัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เหมาะสมกับ

เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
95.5 

4 ครูได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  100 
5 ครูได้รับการประเมินจากการนิเทศของผู้อ านวยการ ด้านการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ในระดับดีขึ้นไป 
77.3 

เฉลี่ยร้อยละ 92.76 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 

 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด?  
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.76 

2. ขอ้มลูหลกัฐานและเอกสารเชงิประจักษข์องมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคืออะไร?  
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนปรับปรุงการวัดและประเมินผลของโรงเรียน พัฒนาครูให้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสม หลากหลาย เน้นให้ครูประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 

สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน    
ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และครูให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 62 ค่าทีป่ฏบิัตไิด้ 
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 

80 
 

92.76 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

125 

รายงานผลมาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละให้ขอ้มลูป้อนกลับ เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรยีนรู้ 
 

ประเด็นพจิารณา ค่าเปา้หมายปกีารศึกษา 62 ค่าทีป่ฏบิัตไิด ้
3.5.1 ครแูละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 80 ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

80 92.42 

 

แผนภูมสิรปุผลการส ารวจการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และใหข้อ้มลูป้อนกลบั 
เพื่อปรบัปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู ้ 

1. ครูได้เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นประจ า 
 
 
 
 
 
 

2. ครูได้บันทึกประวัติการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ า 
 

 
 
 
 

 
 

3. ครูน าสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับ ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
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4. ครูเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนและประชุมกลุ่มย่อยเป็นประจ า 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานวชิาการ โรงเรียนบา้นบางเจริญ 
 

1. คณุภาพการจดัการศกึษาของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาเปน็ไปตามคา่เปา้หมายมากน้อยเพยีงใด? 
 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 12.42  
2. ขอ้มลูหลกัฐานของมาตรฐานและประเดน็พจิารณาคอือะไร? 
 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนส่งเสริมให้ครูรวมกลุ่มกันท า PLC เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  รวมทั้ง
จัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเป็นอย่างไร? 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูด าเนินการ PLC อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ 
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชุมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมกันปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
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ประกาศโรงเรยีนบ้านบางเจรญิ 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
.............................................. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา        
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่ นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนบ้านบางเจริญพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จึงประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมาย และประเด็นพิจารณาแต่ละมาตรฐานตามแนบท้าย
ประกาศ เพ่ือให้ทุกฝ่ายน าไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานต่อไป 
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                    (นายอรรถพล บัวทอง) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

๑ มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ ดเีลศิ - บันทึกการดื่มนม 
- บันทึกการแปรงฟัน 
- สมุดบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกสุขภาพนักเรียน 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสั ยที่ ดี  และดูแลความปลอดภั ยของ   
ตนเองได้ 

๑.๑.๑ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีน้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับดี 
๑.๑.๒ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เคลื่อนไหวร่างกาย การทรงตัว ในระดับดี  
๑.๑.๓ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ ในระดับดี 
๑.๑.๔ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี ในระดับดี  
๑.๑.๕ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย ในระดับดี 
 

๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑.๒.๑ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 
ในระดับดี 
๑.๒.๒ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ในระดับดี 
๑.๒.๓ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยอมรับและ
พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น ในระดับดี 
๑.๒.๔ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีจิตส้านึกและค่านิยมที่ดี ช่วยเหลือแบ่งปัน      
ในระดับดี 
๑.๒.๕ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก้าหนด ในระดับดี 
๑.๒.๖ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว ในระดับดี 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

- สมุดบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลการประเมิน SDQ  
(พฤติกรรมอยูไ่ม่นิ่ง/ปญัหา
ทางอารมณ์) 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๑.๓.๑ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน   
ในระดับดี 
๑.๓.๒ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีวินัยในตนเอง ในระดับดี 
๑.๓.๓ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ประหยัดและพอเพียง ในระดับดี 
๑.๓.๔ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน ในระดับดี 
๑.๓.๕ เด็กร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ในระดับดี 
๑.๓.๖ เด็กร้อยละ ๘๐ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง         
ในระดับดี 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
๘๐ 
๘๐ 

 
๘๐ 
๘๐ 

- สมุดบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลการประเมิน SDQ 
(พฤติกรรมเกเร/ปัญหา
ความสัมพันธ์กับเพื่อน/
พฤติกรรมสัมพันธภาพทาง
สังคม) 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

๑.๔.๑ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ในระดับดี 
๑.๔.๒ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ตั้งค้าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค้าตอบ ในระดับดี 
๑.๔.๓ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย ในระดับดี 
๑.๔.๔ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดรวบยอดในระดับดี 
๑.๔.๖ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
ระดับดี 
๑.๔.๗ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้
ในระดับดี 
๑.๔.๘ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ในระดับดี 
๑.๔.๙ เด็กร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่นแว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ในระดับดี 
 

๗๐ 
 

๗๐ 
 

๗๐ 
 

๗๐ 
๗๐ 

 
๗๐ 

 
๗๐ 

 
๗๐ 

- สมุดบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

๒ มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ ด ี  

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒.๑.๑ สถานศึกษามีเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียม ความพร้อม 
ไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง
ความต้องการ และความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐  
  

๘๐ - หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ ์

 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ๒.๒.๑ สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูที่
จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับช้ัน
เรียน และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๘๐ - ค้าสั่งมอบหมายงาน 
- รายงานผลงานท่ีเกดิจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี   (วฐ.๒) 
- แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) 
- เกียรติบัตร/วุฒิบตัร 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

133 

แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

๒.๓.๑ ครูร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป  
๒.๓.๒ ครูร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๒.๓.๓ ครูร้อยละ ๘๐ ใช้ประสบการณ์ส้าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๒.๓.๔ ครูร้อยละ ๘๐ มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป  
๒.๓.๕ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และครอบครัว  
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๑๐๐ 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ ์
- หลักฐาน/ร่องรอยการ
สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
- บันทึกการนิเทศ 
- ข้อมูลนักเรียนและการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

๒.๔.๑ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้ มีความ
ปลอดภัย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่า      
ร้อยละ ๘๐ 
๒.๔.๒ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ  ร่วมใจ มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ ๗๐  
๒.๔.๓ สถานศึกษาจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส้าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะ   
หาความรู้ และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่า     
ร้อยละ ๗๐  

๘๐ 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

- สภาพจริงห้องเรยีนปฐมวัย 
- สภาพจริงแหล่งเรียนรู้
ปฐมวัย 
- สื่อการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 
- บันทึกการนิเทศ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

135 

แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้  เ พื่ อ สนั บสนุ นก า รจั ด
ประสบการณ์ส้าหรับครู 

๒.๕.๑ สถานศึกษาอ้านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครูอย่างเพียงพอ 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  

๗๐ - สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- บันทึกการนิเทศ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๒.๖.๑ สถานศึกษามีเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก้าหนด และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐  
๒.๖.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก้าหนด และด้าเนินการตามแผน และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐  

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ้าป ี
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม(ต่อ) 

๒.๖.๓ สถานศึกษามีเอกสาร/หลักฐาน การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินงาน และจัดท้ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ้าปี น้าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ้าป ี
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

๓ มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็สา้คญั ด ี  

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๗๐ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป  
๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๗๐ จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป  
  

๗๐ 
 

๗๐ 

- ข้อมูลนักเรียนและการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
- แผนการจัดประสบการณ ์
- บันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน 
  

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๓.๒.๑ ครูร้อยละ ๗๐ จัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับประสบการณเ์ดมิ  ให้เด็กมี
โอกาสเลือกท้ากิ จกรรมอย่ างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีขึ้นไป 
๓.๒.๒ ครูร้อยละ ๗๐ จัดให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท้า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ในระดับดีขึ้นไป 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๗๐ 

- แผนการจัดประสบการณ ์
- โครงงานระดับปฐมวัย 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัปฐมวยั ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(รอ้ยละ/ระดบัคณุภาพ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๓.๓.๑ ครูร้อยละ ๗๐ จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส้าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม และได้รับ
การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๓.๓.๒ ครูร้อยละ ๗๐ จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
เช่น จัดป้ายนิเทศ ดูแลต้นไม้ เป็นต้น ในระดับดีขึ้นไป 
๓.๓.๓ ครูร้อยละ ๗๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส้าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค้าตอบ เป็นต้น และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

๗๐ 
 
 

๗๐ 
 

๗๐ 
 
 

- สภาพจริงห้องเรยีนปฐมวัย 
- สภาพจริงแหล่งเรียนรู้
ปฐมวัย 
- สื่อการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๓.๔.๑ ครูร้อยละ ๗๐ ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ้าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๓.๔.๒ ครูร้อยละ ๗๐ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน้าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

๗๐ 
 
 

๗๐ 

- เครื่องมือวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
- หลักฐาน/ร่องรอยการ
สังเกตและประเมิน 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- สมุดบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

๑ มาตรฐานที ่๑ คณุภาพผูเ้รยีน ด ี  

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน (๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ มีตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ 
๑.๑.๑ นักเรียน ป.๑-๖ ร้อยละ ๖๐ มีผลการทดสอบวัดและประเมินผล
ความสามารถในการอ่านและการเขียน ระดับดีขึ้นไป  
๑.๑.๒ นักเรียน ม.๑-๓ ร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย (วิชาพื้นฐาน) เฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป 
๑.๑.๓ นักเรียน ม.๑-๓ ร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินการรู้ เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 
ระดับดีขึ้นไป 
๑.๑.๔ นักเรียน ป.๑ ร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
(Reading Test : RT) ระดับดีขึ้นไป 
๑.๑.๕ นักเรียน ป.๓ มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT: National Test) สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา  ร้อยละ ๒ 
 

 
 

๖๐ 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 
 

๒ 
 
 

- ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านและ
การเขียน 
- ปพ.๕ 
- ผลการประเมินการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading 
Literacy) 
- ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
(Reading Test : RT) 
- ผลการทดสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(NT: National Test) 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 
 

140 

แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน(ต่อ) (๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
๑.๑.๖ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๕๐ มีผลการประเมนิด้านการคิดระดบัดีขึ้นไป 
(๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
๑.๑.๗ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเองและการท้างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับพอใช้ขึ้นไป 
(๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตัวบ่งช้ี ได้แก ่
๑.๑.๘ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๖๐ มีหลักฐาน/ร่องรอยที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างานอย่างสร้างสรรค์ และ
มีคุณธรรม และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับพอใช้ขึ้นไป 

๕๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 

๖๐ 
 
 
 
 
 

- ผลการประเมินการคดิ
วิเคราะห ์
 
- โครงงานนักเรียน 
- ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
 
- โครงงานนักเรียน 
- ช้ินงาน/ภาระงาน 
- แบบฝึกหัด 
- การบ้านนักเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน(ต่อ) (๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ   มีตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
๑.๑.๙ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทุกสาระวิชา) 
เฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป  
๑.๑.๑๐ นักเรียน ป.๖ มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๒  
๑.๑.๑๑ นักเรียน ม.๓ มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๒ 
๑.๑.๑๒ นักเรียน ป.๒, ป.๔, ป.๕, ม.๑ และม.๒ ร้อยละ ๕๐ มีผลการทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับพอใช้ขึ้นไป 
 

 
 
 
 

๕๐ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๕๐ 
 

- ปพ.๕ 
- ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ      ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ป.๖ และ ม.๓ 
- ผลการทดสอบโดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ป.๒, 
ป.๔, ป.๕, ม.๑ และม.๒ 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน(ต่อ) (๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การ
ท้างานหรืองานอาชีพ 
๑.๑.๑๓ นักเรียนท่ีจบ ป.๖ ร้อยละ ๑๐๐ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ 
๑.๑.๑๔ นักเรียนที่จบ ม.๓ ร้อยละ ๘๐ เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 
๑.๑.๑๕ นักเรียน ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ ได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการ
ท้างานและงานอาชีพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 

๑๐๐ 
๘๐ 

 
๘๐ 

- รายงานข้อมูลการศึกษาต่อ
ของนักเรียน ป.๖ และม.๓ 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- บันทึกกิจกรรมชุมนุม 
- โครงงานนักเรียน 
- ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

(๗) มีผลงานเชิงประจักษ์สะท้อนความส้าเร็จในการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน และ/
หรือสะท้อนเอกลักษณส์ถานศึกษา ด้านทักษะวิชาการ  
๑.๑.๑๖ นักเรียนมีผลงานความสา้เร็จทางทักษะวิชาการ ตั้งแตร่ะดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาข้ึนไป 
 

๑๐๐ - ผลการประกวด/การแข่งขัน 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
๑.๒.๑ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ ได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๒ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 

- บันทึกการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
(ต่อ) 

(๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด (ต่อ) 
๑.๒.๓ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมเป็นผู้มีวินัยและได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๔ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๕ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียงและได้รับ
การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๖ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมมุ่งมั่นในการท้างานและได้รับ
การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๗ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมรักความเป็นไทย (อัตลักษณ์
สถานศึกษา) และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๘ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมมีจิตสาธารณะ (อัตลักษณ์
สถานศึกษา) และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๙ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม (อัตลักษณ์
สถานศึกษา) และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

- บันทึกการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
(ต่อ) 

(๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.๒.๑๐ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
(๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.๒.๑๑ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และปราศจากความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาท 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 
(๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๑.๒.๑๒ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ มีน้้าหนัก ส่วนสูง สมวัย และได้รับการ
ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับสมส่วน 
๑.๒.๑๓ นักเรียน ป.๑-ม.๓ ร้อยละ ๗๐ มีผลการประเมิน SDQ ทางอารมณ์ 
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับปกติ 
 

 
๘๐ 

 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 

๗๐ 

- บันทึกการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 
- ผลการประเมิน SDQ 
(พฤติกรรมเกเร/ปัญหา
ความสัมพันธ์กับเพื่อน/
พฤติกรรมสัมพันธภาพทาง
สังคม) 
- บันทึกสุขภาพนักเรียน 
- ผลการประเมิน SDQ 
(ปัญหาทางอารมณ์) 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

๒ มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ ด ี  

๒.๑ มี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน 

๒.๑.๑ สถานศึกษามีการก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  

๗๐ - แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ 

 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๒.๒.๑ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ การน้าแผนไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ 
การประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน    อย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  
๒.๒.๒ สถานศึกษามีการบริหารอัตราก้าลังที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
น้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

- แผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- รายงานการประชุม 
- แผนอัตราก้าลังของ
สถานศึกษา 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา (ต่อ) 

๒.๒.๓ สถานศึกษามีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด้าเนินการของสถานศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
ได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  
๒.๒.๔ สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับ
ดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  
๒.๒.๕ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ ๗๐  
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 

- แผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- แฟ้มข้อมูลนักเรียนและการ
เยี่ยมบ้าน 
- บันทึกสุขภาพนักเรียน 
- สมุดบันทึกกิจกรรม แนะ
แนว 
- หนังสือ/ค้าสั่ง 
- บันทึกการนิเทศ 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๒.๓ ด้ า เนินงานพัฒนาวิ ชาการที่ เ น้น
คุณภาพผู้ เ รี ยนรอบด้ านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๓.๑ สถานศึกษาบริหารจัดการงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้น
ไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  

๗๐ 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชา 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ก้าหนดการสอน 
- บันทึกกิจกรรมชุมนุม 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

๒.๔.๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๔.๒ สถานศึกษาจัดให้ครูและบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อใช้พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน  

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

- ID PLAN 
- รายงานการไปราชการฯ 
- รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
- เกียรติบัตร/วุฒิบตัร 
- บันทึก  PLC 
- บันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน 
- รายงานผลงานท่ีเกดิจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี  (วฐ.๒) 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

๒.๕.๑ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีความสะอาด เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  
๒.๕.๒ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีความสะอาด เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีขึน้ไป มากกว่าร้อยละ ๗๐  
๒.๕.๓ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป มากกว่า
ร้อยละ ๗๐  
 

๗๐ 
 
 

๗๐ 
 
 

๗๐ 

- สภาพจริงภายในห้องเรียน  
- สภาพจริงภายนอก
ห้องเรียน  
- สภาพแวดล้อมทางสังคม  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๒.๖.๑ สถานศึกษาจัดระบบการจัดการ การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ ๗๐  

๗๐ 
 

- เทคโนโลยสีารสนเทศของ
โรงเรียน 
- เทคโนโลยีการศึกษา 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

๓ มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สา้คญั ด ี  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
การด้าเนินชีวิต 

๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๘๐ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๘๐ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
๓.๑.๓ ครูร้อยละ ๘๐ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น้าเสนอผลงาน และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- บันทึกการนิเทศ 
- โครงงานนักเรียน 
- ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
- แบบฝึกหัด 
- การบ้านนักเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓.๒.๑ ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับดีขึ้นไป 
๓.๒.๒ ครูร้อยละ ๘๐ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ที่หลากหลาย และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 
 

- สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ช้ินงาน/ผลงาน 
- โครงงานนักเรียน 
- รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 

 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๓.๓.๑ ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

๘๐ 
 

- บันทึกการนิเทศ 
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แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นบางเจรญิ (ตอ่) 
มาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนบา้นบางเจรญิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 
ที ่ มาตรฐาน ประเดน็พจิารณา คา่เปา้หมาย 

ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
(ระดบัคณุภาพ/รอ้ยละ) 

หลกัฐาน/รอ่งรอย 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๔.๑ ครูร้อยละ ๘๐ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น้าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ และได้รับการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในระดับดีขึ้นไป 
 

๘๐ 
 
 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- สมุดบันทึกคะแนน 
- บันทึกการนิเทศ 
- ปพ.๕ 
- ปพ.๖ 
- เอกสารประจ้ารายวิชาและ
เอกสารประจ้าช้ันเรียนอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

๓.๕.๑ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน้าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

๘๐ 
 

- บันทึก PLC  
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการประชุม 
- บันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน 
- รายงานผลงานท่ีเกดิจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
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ค าสัง่โรงเรียนบา้นบางเจรญิ 

ที ่๔๙ /๒๕๖๓ 
เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR) ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

.............................................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา        
อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาในระดับต่าง ๆ   
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 อาศั ยอ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่ งพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห า ร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

 ๑. ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลระดับปฐมวัย มีหน้าที่ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแต่ละประเด็น
ของระดับปฐมวัย รายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวศรินญา อุทัยทอง ครู คศ.๑ รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ๑ 
  ๒. นางสาวปรารถนา เชื้อนิล ครู คศ.๑ รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ๒ 
  ๓. นางสาวผกาแก้ว จงเจริญ ครูผู้ช่วย  รับผิดชอบ มาตรฐานที่ ๓ 
 

 ๒. ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลระดับขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแต่ละ
ประเดน็ของระดับขั้นพ้ืนฐาน รายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  ๑. นายพชร บ ารุงดอน  ครู คศ.๒ ผู้รับผิดชอบ 
  ๒. นางสาววาสนา เถือนธรรม ครู คศ.๑ ผู้รับผิดชอบ 
  ๓. นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์รอด ครู คศ.๑ ผู้รับผิดชอบ 
  ๔. นางสาวพิมลวรรณ หอมฟุ้ง ครูผู้ช่วย  ผู้รับผิดชอบ 
  ๕. นางสาวยุรนันท์ คชะนา ครูผู้ช่วย  ผู้รับผิดชอบ   
  ๖. นายวัชรินทร์ อินทร์ง่วน ครูผู้ช่วย  ผู้รับผิดชอบ   
  ๗. นางสาวเจี๊ยบ นิ่มนวล  ครูพ่ีเลี้ยง ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  ๑. นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล  ครู คศ.๒ ผู้รับผิดชอบ 
  ๒. นางสาวหฤดี เดชสถิตย์ ครู คศ.๑ ผู้รับผิดชอบ 
  ๓. นางสาวอุษา เดชวัน  ครูผู้ช่วย  ผู้รับผิดชอบ 
  ๔. นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี ครูผู้ช่วย  ผู้รับผิดชอบ 
  ๕. นางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์ ครูผู้ช่วย  ผู้รับผิดชอบ 
  ๖. นางสาววิระยา เชิงชม  ธุรการ  ผู้รับผิดชอบ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 
  ๑. นายภาณุพงศ์ สินทวี  ครู คศ.๒ ผู้รับผิดชอบ 
  ๒. นางสาวนฤดี วัดละเอียด ครู คศ.๒ ผู้รับผิดชอบ 
  ๓. นางสาวธนิพรรณ ศรีไตรรัตน์ ครู คศ.๑ ผู้รับผิดชอบ 
  ๔. นายสนธยา ลิ้มเจริญ  ครูผู้ช่วย  ผู้รับผิดชอบ 
  ๕. นางสาวอรวรรณ ราชนิกร ครูอัตราจ้าง ผู้รับผิดชอบ 
 

 ๓. เรียบเรียงและจัดท ารายงาน SAR มีหน้าที่ ตรวจทาน เรียบเรียง และจัดท ารายงาน SAR ในรูป
ของ File และรปูเล่ม เพ่ือเสนอต่อต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  ๑. นายอรรถพล บัวทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ 
  ๒. นางสาวคล้ายฝัน หอมทั่ว ครู คศ.๑    ผู้รับผิดชอบ 
  ๓. นางสาวปรารถนา เชื้อนิล ครู คศ.๑  ผู้รับผิดชอบ 
  ๔. นางสาววิระยา เชิงชม  ธุรการ   ผู้รับผิดชอบ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดที่นักเรียน โรงเรียน และราชการจะได้รับเป็นส าคัญ  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                                                                    (นายอรรถพล บัวทอง) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
 

 

 




