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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของ 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับขั้น
พ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

 

                           
                                                                (นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน) 
            รักษาการในต าแหน่ง 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
          ชื่อโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ที่อยู่เลขที่   หมู่ 2  ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย        
          สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562  ถึงปัจจุบัน 10  เมษายน  2563  เป็นเวลา  
5 เดือน  

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนา  เป็นโรงเรียนประชาบาล  เปิดสอนครั้งแรก   
เมื่อวันที่ ๔  สิงหาคม ๒๔๖๕   โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ตึกราชธาธรรม (วัดบ้านนา)  เป็นสถานที่
เรียน  จัดตั้งอยู่ในเขตต าบลเมืองเก่า  โดยตั้งชื่อว่า“ โรงเรียนประชาบาลต าบลเมืองเก่า๒ (วัดบ้านนา)”เปิด
ท าการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ มีนายเผื่อน วงศ์ทอง เป็นครูใหญ่คนแรก 
           ปี พ.ศ.  ๒๔๙๙  ไดก้่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศ  ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในที่ดินจ านวน ๑๙ ไร่   
๒ งาน  ๕๗  ตารางวา  จากเงินงบประมาณของทางราชการ  จ านวน ๑๕,๐๐๐  บาท   
            ป ีพ.ศ. ๒๕๐๐  ไดร้ับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน (แบบ ๐๐๔) เป็นจ านวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท                                  
  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ได้รับงบก่อสร้างอาคาร
เรียน แบบ ป.๑ ฉ.ขนาด ๔ หอ้งเรียน เป็นเงินงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ๔๗๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ 
ข. ขนาด  ๕  ห้องเรียน   
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘   ได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ 
สปช. ๑๐๕/๒๕๓๖  ๒ ชั้น  ขนาด ๘ ห้องเรียน แทนที่อาคารแบบ ๐๐๔  ที่ได้รื้อถอนไปแล้ว  
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านนา ได้รับคัดเลือกจากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุโขทัย ให้เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขต เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย” 
 ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 (๔ ขวบ) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖  มีข้าราชการครูทั้งสิ้น  4  คน พนักงานราชการ 1 คน ครูวิกฤต 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก( ศูนย์เด็กเล็ก อบต.เมืองเก่า) ๒ คน   นักการภารโรง ๑ คน  มี
นักเรยีน 78 คน  ม ีนายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

   ๑.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ประชากรประมาณ  ๒,896 คน  
ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  ค้าขาย  รับราชการ  รับจ้างทั่วไปและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่อยู่
ในเขตบริการของโรงเรียน  เช่น ท าตู้ไม้สักโบราณ  ฉลุลายตู้  แกะสลักตัวไม้สัก  โรงงานหล่อพระพุทธรูป  ร้านขนมจีนบ้าน
นา  บ้านข้าวตอกพระร่วง  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านในโรงเรียน  และศูนย์การเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาไทยในวัดบ้านนา  นวดแผนโบราณ ฯลฯ  มีโรงแรม ๒  แห่ง  ศูนย์โอท๊อป  เป็นที่จ าหน่ายและแสดงสินค้า
พ้ืนบ้าน  หน้าโรงเรียนเป็นที่ตั้งต ารวจทางหลวงสุโขทัยเป็นเส้นทางคมนาคมเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ซึ่งห่างจาก
โรงเรียน ๓ กิโลเมตร   
          ๒.  การศึกษาผู้ปกครอง 
                 ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ....๙๘....      ปริญญาตรี  ร้อยละ......๒.... 
         สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ......--.... 
          ๓.  อาชีพหลักของผู้ปกครอง 
                 ข้าราชการ ร้อยละ......๒.... ค้าขาย ร้อยละ.....๑๒...        เกษตรกร ร้อยละ.....๖๘... 
                 รับจ้าง ร้อยละ.....๑๘...     ไม่มีอาชีพ ร้อยละ......--....... 
         ๔.   ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
                  พุทธ ร้อยละ....๑๐๐......    คริสต์       ร้อยละ............          อิสลาม       ร้อยละ 
                  ฮินดู ร้อยละ.................         ซิกซ ์       ร้อยละ............          อื่น ๆ (โปรดระบุ)ร้อยละ 
          ๕.  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ต่อปี.....๑๘,๐๐๐.......บาท 
          ๖.  จ านวนคนต่อครอบครัว......๔.......คน 
          ๗.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 

โอกาส ข้อจ ากัด 
๑.โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่ให้ความร่วมมือ  สนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดี 

๑. สถานศึกษาตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  มีลักษณะกึ่งชุมชน
เมืองและชนบท  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา
และรับจ้างมีรายได้ค่อนข้างน้อย 
 

๒. ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีหลากหลาย 
ทั้งแหล่งสถานประกอบการด้านอาชีพ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ทั้งโบราณสถาน  โบราณวัตถุที่เอ้ือต่อการใช้เพื่อ
การศึกษาเรียนรู้  
 

๒.  ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนและ
ทุนการศึกษาส าหรับบุตรหลานได้เพียงพอสถานศึกษาต้อง
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 

๓. สถานศึกษามีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างสะดวกและเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพชุมชน 

๓. สถานศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนแต่ก็
ยังคงไม่เพียงพอ  ความขาดแคลนท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูวิกฤต ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 4 1 1 2 3 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - 9 2 - 

 
3) วิทยฐานะ 

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

2562 
1 - - 3 - - 

 
 

4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา 2 30 
ประถมศึกษา 2 30 
ภาษาอังกฤษ 2 30 
ภาษาไทย 1 30 
บรรณารักษ ์ 1 30 
คอมพิวเตอร์ 1 30 

รวม 9 180 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  78  คน 
 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 3 2 5 5 : 1 
อ.3 1 4 1 5 5 : 1 
รวม 2 7 3 10  
ป.1 1 5 5 10 10 : 1 
ป.2 1 3 8 11 11 : 1 
ป.3 1 7 4 11 11 : 1 
ป.4 1 5 5 10 10 : 1 
ป.5 1 6 3 9 9 : 1 
ป.6 1 12 5 17 17 : 1 
รวม 6 38 30 68  

รวมทั้งหมด 8 45 33 78  
 
 
1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

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

ภาษาไทย 9 11 8 8 9 17 91.17 
คณิตศาสตร์ 8 10 8 7 8 14 80.88 
วิทยาศาสตร์ 9 11 7 7 9 17 86.76 
สังคมศึกษา 8 6 6 8 8 17 77.94 
ประวัติศาสตร์ 7 6 8 7 8 17 77.94 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 11 10 8 8 17 92.64 
ศิลปะ ดนตรี 10 9 10 10 8 17 94.11 
การงานฯ 8 11 11 10 8 17 97.05 
ภาษาต่างประเทศ(ภาอังกฤษ) 8 10 8 10 9 10 80.88 
รวมจ านวน 76 85 76 75 80 143  
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.70 62.40 59.55 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
   

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

8 80 9 90 8 80 
     
  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ..........11..........คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ...............11.........คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ............11........คน  
 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.19 32.31 30.73 28.65 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2561- 2562 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 62.88 48.19 -14.69 
คณิตศาสตร์ 44.00 32.31 -11.69 
วิทยาศาสตร์ 42.55 30.73 -11.82 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 30.50 28.65 -1.85 

 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 
 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 17 5 29.41 
คณิตศาสตร์ 17 2 11.76 
วิทยาศาสตร์ 17 2 11.76 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 17 0 0 
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1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 
       จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 5 5 10 11 11 10 9 17 

2. แปลงเกษตร 5 5 10 11 11 10 9 17 

3. ห้องคอมพิวเตอร์ 5 5 10 11 11 10 9 17 

4.พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 5 5 10 11 11 10 9 17 

5.สวนพฤกษศาสตร์ 5 5 10 11 11 10 9 17 

6.สวนป่าศักดิ์ 
(รอบบริเวณโรงเรียน) 

5 5 10 11 11 10 9 17 

 
 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. สวนสัตว ์ 5 5 10 11 11 10 9 17 

2. เครื่องปั้นดินเผา 5 5 10 11 11 10 9 17 

3. พิพิธภัณฑ์ 5 5 10 11 11 10 9 17 

         
 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 338,133 
- เงินนอกงบประมาณ 324,000 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      662,133 
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ส่วนท่ี 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดทีเ่ป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจาก
การอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     ต าบลเมือง
เก่า ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ 
สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญmทางชาติ 
 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการ
จัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทย  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรม
โครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัด
กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการท างานแบบเป็นขั้นเป็น
ตอน ฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน โดยผ่านกิจกรรมอ่านแต่เล็กเด็กฉลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่า
นิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอ
ผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 



๑๒ 
 

 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ร้อยละ ๘7 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘6 สังเกตได้จากการกล้า

พูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งใน
และนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๘5 สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย 
อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ ๘1 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้
ได้ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประจ าวันได้อย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
อ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้อง
ส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้
เป็นนิสัย  
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 
2)  โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
3)  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ

กิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การมุ่ง
พัฒนาให้เด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  น าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  เล่นกีฬาได้  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  
โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของ
เล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  
เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้อง
น้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครู
ประจ าการที่มีความช านาญการด้านการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย  และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการ
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
 



๑๔ 
 

 2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

     -  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

-  รายงานผลการเขา้ร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 

     -  โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
     -  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        -  ส่งเสริมให้ครูมีความช านาญการด้านการจัด
บรรยากาศภายนอกห้องเรียน 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อที่เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 
2)  โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
3)  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มี
สุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้
และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ดังนี้  ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัด
เล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิด
ร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อ
ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
  
 
  2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    



๑๖ 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 
2)  โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
3)  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้
และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข  มีการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      - รปูภาพ  
      - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม

ในการจัดประสบการณ์เด็ก 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 
2)  โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
3)  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  

 

 



๑๘ 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
                   โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมท่ีดี 
-กิจกรรมสุขภาพดีเริ่มที่ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
-บันทึกการตรวจสุขภาพ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมท่ีดี 
-กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมท่ีดี 
-กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคมท่ีดี 
-กิจกรรมกระซิบบอกข้อความ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
-กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์ 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
-กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย 

 
- 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
-กิจกรรม PLC 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
-การขยายผลสู่เพ่ือนครู 



๑๙ 
 

-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-กิจกรรมอบรมคูปองครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
-กิจกรรมปฏิรูปห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม (ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน 
-กิจกรรมจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องการ
ประกันคุณภาพ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
-กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
-กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กท่ี
จบปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
-ซีดีรายงานผล 

 
 

 
 



๒๐ 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณของแต่ละระดับชั้น 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การอ่านท านองเสนาะ การ
อ่านตอบปัญหาตามแนว PISA การตอบปัญหาจากสารานุกรม พัฒนาทักษะการเขียน เช่น การเขียนสะกดค า การ
เขียนเรียงความ พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมค่ายอัจฉริยะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การแข่งขันทักษะ
ทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนด้านการคิดค านวณ  มีการจัดกิจกรรม 
เสริมทักษะให้กับนักเรียน ได้แก่ กิจกรรม A-Math กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมการสอบแข่งขันภายใน 
โรงเรียนและการส่งเสริมการสอบแข่งขันภายนอก รวมทัง้การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(O-NET) ตามศักยภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(NT) ตามศักยภาพ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุ ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่1)โครงการพัฒนาการอ่านเขียน
และคิดค านวณ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมคิดเลขเร็ว กิจกรรมประกวดการอ่าน กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง ทดสอบประจ าภาคเรียน และการสื่อสารและการคิดค านวณของแต่ละระดับชั้น โรงเรียนมี
กระบวนการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การอ่านท านองเสนาะ การอ่าน 
ตอบปัญหาตามแนว PISA การตอบปัญหาจากสารานุกรม พัฒนาทักษะการเขียน เช่น การเขียนสะกดค า การ 
เขียนเรียงความ พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมค่ายอัจฉริยะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
2)โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้  3)โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการจากผลทดสอบระดับชาติ 



๒๑ 
 

NTและ O-NET พัฒนาความสามารถในการอ่าน การสื่อสาร การคิดค านวณ พัฒนาการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   4)โครงการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อและมีวุฒิภาวะทางอาชิพเหมาะสมกับช่วงวัย 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานต่างๆ การ
ร่วมกิจกรรม Open House ของโรงเรียนต่างๆ กิจกรรมการศึกษาต่อและอาชีพกับโลกอินเตอร์เน็ต  5) โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด โครงการสวดมนต์สุดสัปดาห์ โครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม โครงการอบรมการปฏิบัติตนตามกฎจราจร การพัฒนาในด้านคุณธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน กิจกรรมฝึกมมารยาทในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนละชุมชน กิจกรรมประชาธิปไตยนักเรียน 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง 
รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับด ี ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มี
ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพ
กฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถ
โดยสารสาธารณะ 

 
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.6 ยังต้องเร่งพัฒนา

ด้านการน าเสนอ  การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับชาติ 3 วิชา แต่คะแนนรายบุคคลผ่านครึ่งทุกวิชาเพียง 
1 คน ต้องรีบปรับปรุง ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.6 ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้
ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาการส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา 
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติ

ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดเีลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย  
การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย  ได้ด าเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความจ าเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยน าผลการศึกษาจากการประเมินตนเองมาวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูล
จากการ SWOT สภาพจริง การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนที่ สะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการก าหนด วิธีการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน แต่ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ยังขาดการน าผลการวิจัย
หรือข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนินงานมาใช้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน มี
การก าหนดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจนเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน  ในการด าเนินงานสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งมี
ปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พร้อมก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในการน าแผนดังกล่าวไปใช้อย่างชัดเจน การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ได้มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการโดยเน้น
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพ ความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคลโดยมีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความสามารถและความสนใจและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ 
นอกจากนีม้ีวางแผนและด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท าโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาในด้านความรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร ห้องประชุม ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง  
มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอน   
 
2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ก าหนดตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินก ากับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆ เพ่ือใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการในปีถัดไป มีกระบวนการเสนอแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบชัดเจนเหมาะสมตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด โรงเรียนมแีผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางภายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น 
การระดมทรัพยากร การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ การให้ค าเห็นชอบ เป็นต้น โรงเรียนมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทาให้การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ าหมาย ที่ ชัด เจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

         1.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มากกว่าที่ควร 
          ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) โครงการตรวจสอบ วัดผล ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3) โครงการพฒันาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4)  โครงการส่งเสริมการวางแผนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดเีลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครู
มีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของสาระเพ่ิมเติม และ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สาหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
และท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอีกทางหนึ่งผู้เรียนได้รับการ
ประเมินตามสภาพจริง โดยมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 

โดยจัดกิจกรรมให้นั ก เรียนได้ เรียนรู้  ที่ เน้นทั กษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้  จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
พัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
บูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น
รักในท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้

สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ ผลที่สนับสนุนการ
ประเมินตนเอง ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานร่วมกันศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน 
การศึกษาชาติและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นของ สพฐ./สพป. ผลการประเมิน สรุปประเด็นจุดเด่นที่ 
สะท้อนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ก าหนดค่าเป้าหมาย ความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและดัชนีคุณภาพ โดยมี 
การพิจาณาผลการประเมินย้อนหลัง ๓ ปี ประกาศเป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ผ่านการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
การประชุมผู้ปกครอง การประชุมประจ าเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยท า การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจ าเป็นของโรงเรียน
ละน าผลการศึกษามาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากการ SWOT มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน ก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรมโครงการให้ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและบริบทของโรงเรียน ก าหนด
แหล่งเรียนรู้ทั้งภาย ภายนอกและภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นไปตามระยะที่
ก าหนด โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และให้มีการ 
สรุปผลงานภายหลังจากการด าเนินงานเสร็จสิ้นทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ระหว่างการด าเนินงานจะ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ และจัดกิจกรรม Active 
learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มา
จัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
ชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โครงการ
พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  โดยดูจาก
กระบวนการด าเนินการในการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่ข้ันตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการแต่งตั้ง
คณะท างานรับผิดชอบในแต่ ละงาน มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ และมีความ มั่นใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยดูจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 



๒๗ 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับ
คุณ ภ าพดี เยี่ ยม  และคณ ะกรรมการสถานศึ กษ า 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

        สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน และ
ควรพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการแก้ปัญหา 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในชั้น

เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผลการน าไปใช้

และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
 

พัฒนาการอ่านเขียนและคิดค านวณ/
จดักิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน/
กิจกรรมประกวดการอ่าน/กิจกรรม
การอ่านคล่องเขียนคล่อง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

พัฒนาการอ่านเขียนและคิดค านวณ/
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน/
กิจกรรมประกวดการอ่าน/กิจกรรม
การอ่านคล่องเขียนคล่อง 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3.ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น  

พัฒนาทักษะการเขียนการเขียน
สะกดค า การเขียนเรียงความ พัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ/
กิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมค่ายอัจฉริยะภาษา 
อังกฤษ  การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณและการใช้เหตุผลได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น 

พัฒนาการอ่านเขียนและคิดค านวณ/
กิจกรรมส่งเสริมการคิดเลขเร็ว 

มีทักษะในการอ่านการเขียนและการ
คิดค านวณท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นในการ
เรื่องการเรียน จนท าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

5. ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ระดับ2 ขึ้นไป 

พัฒนาการอ่านเขียนและคิดค านวณ มีทักษะในการอ่านการเขียนและการ
คิดค านวณท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นในการ
เรื่องการเรียน จนท าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ(O-NET) ตามศักยภาพ 

โครงการพัฒนาความสามารถในการ
อ่าน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
โครงการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โครงการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

ผู้เรียนสามารถท าข้อสอบ O-NET 
ได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกกลุ่มสาระ 
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7.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ(NT) ตามศักยภาพ 

โครงการพัฒนาความสามารถในการ
อ่าน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
โครงการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โครงการตรวจสอบ
และประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

ผู้เรียนสามารถท าข้อสอบ NT ได้
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกกลุ่มสาระ 

8.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active learning 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

9.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อและมีวุฒิภาวะทาง
อาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อใน
สถานศึกษาท่ีต้องการได้ 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. )  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดย ไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
ชุมชน 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันดีงามของ
สถานศึกษา 

- บันทึกความดี 
- บ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนละชุมชน 

2.มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

รักความเป็นไทย ภูมิใจท้องถิ่น - ฝึกนวดแผนไทย 
- การเขียนลายสือไทย 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย 

เรียนรู้ อยู่ร่วม บนความแตกต่างที่
หลากหลาย 

- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
- กิจกรรมชุมชน  
- การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

4.ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-อารมณ์
ของตนเองได้ตามอายุ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
-บันทึกการตรวจสุขภาพ 

5.ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออมและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการเศรษฐพอเพียง/โครงการ
โรงเรียนธนาคาร (เศรษฐน้อย) 

- บันทึกการรับฝากเงินประจ าห้อง 
- น าเศรษฐพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพของครู/
ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
- สวนพฤกษศาสตร์ 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
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4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 
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ส่วนท่ี 3  ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 
สิ่งท่ีต้องใส่ 

3.1 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
3.2 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
3.3 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  
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ประกาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 

       ( นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน ) 
 รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 

 



๓๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองสโุขทัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

------------------------ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ  

3.1   ระดับ 5       มากกว่าร้อยละ 80  =  ยอดเยี่ยม 
3.2   ระดับ 4       ร้อยละ70-79              =  ดีเลิศ 
3.3   ระดับ 3       ร้อยละ 60-69           =  ดี  
3.4   ระดับ 2       ร้อยละ 50-59           =  ปานกลาง  
3.5   ระดับ 1       น้อยกว่าร้อยละ 40 =   ก าลังพัฒนา 



๓๕ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองสโุขทัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

------------------------ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณและการใช้เหตุผลได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        5. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ2 ขึ้นไป 
        6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(O-NET) ตามศักยภาพ 
        7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(NT) ตาม,ศักยภาพ 
        8. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม 
        9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 
     

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

         ๑)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย ไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของชุมชน 
        ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        ๓)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
        ๔)  ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุ 
        5)  ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาที่ก าหนดชัดเจน 
      ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      2.๔ พัฒนาครูและบุคคลการให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
      2.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
     ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
     3.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ  

3.1   ระดับ 5       มากกว่าร้อยละ 80  =  ยอดเยี่ยม 
3.2   ระดับ 4       ร้อยละ70-79              =  ดีเลิศ 
3.3   ระดับ 3       ร้อยละ 60-69           =  ดี  
3.4   ระดับ 2       ร้อยละ 50-59           =  ปานกลาง  
3.5   ระดับ 1       น้อยกว่าร้อยละ 40 =   ก าลังพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

 
 
 

 
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในปีการศึกษา 2562 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
 

   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ    
เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
 

   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖2  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

    ประกาศ ณ วันที่   27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

      
 
      ( นายปฐว ีพิพัฒน์พงศ์ภวิน ) 
 รักษาการในต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ร้อยละ 87 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 86 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 85 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 81 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 84 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 75 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ร้อยละ 80 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ร้อยละ 76 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 73 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 70 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 85 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 87 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 85 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 



๓๙ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕62 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
        1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 69 
        2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 68 
        3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 67 
        4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณและการใช้เหตุผลได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 69 
        5. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ2 ขึ้นไป ร้อยละ 69 
        6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(O-NET) ตามศักยภาพ ร้อยละ 66 
        7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(NT) ตามศักยภาพ ร้อยละ 67 
        8. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ร้อยละ 69 
        9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ร้อยละ 69 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑)  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย ไม่ขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน 
รอ้ยละ 69 

        ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 69 
        ๓)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 69 
        ๔)  ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุ ร้อยละ 69 
        5)  ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 69 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาที่ก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๘๒ 
     ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
     2.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๙ 
     2.๔ พัฒนาครูและบุคคลการให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๔ 

 2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๙ 
     2.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๙ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ร้อยละ ๘๕ 
    ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ร้อยละ ๗๖ 
    3.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๖ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๗๘ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๗ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 



๔๐ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 


