
 
 

    
 

 

 

 



 
 

    
 

ค ำน ำ 

 รายงานประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษาหรือรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 

SAR) ของโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

เป็นการรายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ และข้อมูลปัจจุบัน เป็นการ

รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้

ด าเนินการร่วมบริหารจัดการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน และ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐานประกอบด้วย  

  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  ส่วนที่ ๒  รายงานผลการประเมินตนเอง 

- มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

- มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ส่วนที่ ๓  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 

 ซึ่งการสรุปผลการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอข้อมูลคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

และสาธารณชนได้ทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้งการการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ  

การศึกษาซึ่งสถานศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

  

                      

                           

 

       นายบุญเชิด  ทับศูนย์ 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 

       

 

      

 



 
 

    
 

สำรบัญ 

      
หน้ำ 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

    บทสรุปของผู้บริหาร            ๑   

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ                     ๗            

    ข้อมูลทั่วไป                      ๗ 

    ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา                    ๘ 

    ข้อมูลนักเรียน            ๙ 

    สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา       ๙ 

    ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน         ๑๔ 

ส่วนที่ ๒  รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง         ๑๗ 

    มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย        ๑๗ 

    มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ๒๖ 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำ         ๓๔ 

ส่วนที่ ๔  ภำคผนวก 

    -  ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา   

                 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 

                 สถานศึกษา 

             -  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 

                 สถานศึกษา 

             -  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน 

                 คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

             -  ประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ 
                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             -  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   

                ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 

             -  ค าสั่งโรงเรียน เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูก าหนดเกณฑ์เป้าหมายในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
             -  ค าสั่งโรงเรียน เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



๑ 

 

    
 

              บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๓  ต าบลบ้านสวน 

อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๒๒๐  เบอรโ์ทรศัพท์  ๐๘-๖๒๑๓-๐๔๙๑  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑   

 ปัจจุบันมีนายบุญเชิด  ทับศูนย์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มี

ข้าราชการครู ๑๖ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูธุรการ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาลปีที่ ๒  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน ๒๓๙ คน 

 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ 

รวม ๔๔ คน ครูผู้สอน ๒ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   เสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน 

ดังต่อไปนี้ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับ

ปฐมวัย ๔๔ คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๒๖  คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน ๑๘ คน  

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมตามวัย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 

ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 

ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน

ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์

บ ารุง)  ร้อยละ ๘๔.๐๙ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนวัด

จันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด

พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การ

ไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 



๒ 

 

    
 

ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๘๔.๐๙  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย

ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ 

อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและ

สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้ าน

วิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๘๑.๘๑  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ

การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) มีหลักสูตร

ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียม

ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  

ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช ๒๕๖๐  กิจกรรมบูรณาการ

ปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช ๒๕๖๐   

 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูอัตราจ้างที่ผ่านการอบรม

ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) มีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) ได้มี

การพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ

ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์

บ ารุง) มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก

ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ใน

การสืบเสาะหาความรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัด

สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
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 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียน     

วัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผล

ให้โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณ ์

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มี

การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ

ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) มีระบบบริหาร

คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับ

วัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอ

คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี

สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้

ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) ได้มีการจัด

ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอม

ราษฎร์บ ารุง) ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 

โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  

และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
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ผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้

ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่

ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  มีความเอ้ือเผื่อเผื่อต่อกัน  ซึ่งเป็น

แรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝั งคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็ก

นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  กว้างขวาง

พอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครอง

มีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้น

เรียน กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอม

ราษฎร์บ ารุง) มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็กได้ตามศักยภาพ 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑     

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน 

ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมี
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สุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย  

        ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียน

ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างาน

ร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน

ก าหนดในแต่ระดับชั้น  

    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) การ

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์

และพันธกิจอย่างชัดเจนในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผล

ต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน 

โดยประเมินภาพความส าเร็จคือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้อง

กับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  ตามนโยบาย

ของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

อย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  

และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ

วางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิช าการ  

พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนา

งานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการ
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ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม 

         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่าน

กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครมูีแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (PLC) และน า

ข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วน

คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน

การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ

บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน 

ภาคเรียนละ  ๑ เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก จนสามารถ

สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่

หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก    เด็กกับ

เด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือ

ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 

๑. ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ    

 ๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๓  
ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๒๒๐  เบอรโ์ทรศัพท์  ๐๘-๖๒๑๓-๐๔๙๑  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

 ๑.๒  เปิดท าการสอน  ตั้งแต่  ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 ๑.๓  มีเขตบริการ  ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๕  หมู่ที่  ๗  และหมู่ท่ี  ๑๓  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำย  อัตลักษณ์  และเอกลัษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์ ( VISION ) 

 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) เป็นสถานศึกษาเข้มแข็ง จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษา

ภาคบังคับให้ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  ( MISSON ) 

 จัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และพัฒนาสู่มาตรฐาน 

เป้ำหมำย 

 ๑.  ประชาชนวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการและด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

 ๒.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๓.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ๔.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ๕.  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 

 ๖.  สนับสนุนให้ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน และมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

    “นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง” 

 สุขภาพแข็งแรง  คือ 

  ๑.  มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
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  ๒.  รักษาความสะอาดของร่างกาย 

  ๓.  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

    “โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม” 

 หมายถึง  บริเวณโรงเรียนกว้างขวาง  ร่มรื่นด้วยต้นไม้  สวนหย่อม  สะอาด  น่าอยู่ 
 

๑.๒  ข้อมูลบุคลำกร 
 

 ๑.๒.๑)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
เจ้ำหน้ำที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ ำนวน ๑ ๑๕ - ๒ ๒ ๒๐ 
 
 ๑.๒.๒)  วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

บุคลำกร ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 
จ ำนวน - ๑๕ ๕ - ๒๐ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิ วิชำเอก ประจ ำชั้น / วิชำ 
๑. นายบุญเชิด  ทับศูนย ์ ผู้อ านวยการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา - 
๒. นางสาวภัสสภร  เถื่อนแพ อัตราจ้าง บธ.บ บริหารธรุกิจ อนุบาลปีท่ี ๒ 
๓. นางสาวศิริภา  ต๊ะวัง ครูผู้ช่วย คบ ปฐมวัย อนุบาลปีท่ี ๓ 
๔. นางปิ่นอนงค์  สุ่มแก้ว ครูช านาญการพเิศษ ค.บ ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๕. นางสาวสมนึก  โพธ์ิแก้ว ครูช านาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

๖. นางกิจตรา  โตง้ิว ครูช านาญการ ศศ.บ ศิลปกรรม ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

๗. นางนงเยาว์  ป้อมแก้ว ครูช านาญการพเิศษ ค.บ ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

๘. นางนิรดา  มิตรสานนท์ ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

๙. นางยุรา  แตงจ๊อก ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๑๐. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์ ครูช านาญการพเิศษ ศศ.บ ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑๑. นายเจรญิ  ภู่เพ็ง ครูช านาญการพเิศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

๑๒. นางดวงดาว  ศรีสมุทร ครูช านาญการพเิศษ ค.บ วิทยาศาสตร ์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑๓. นายละมูล  ไทยรี ่ ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

๑๔. นายสุวินัย  ทองหล่อ ครูผู้ช่วย ค.บ คณิตศาสตร ์ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง วุฒิ วิชำเอก ประจ ำชั้น / วิชำ 
๑๕. นายเกษม  แตงจ๊อก ครูช านาญการพเิศษ กศ.บ แนะแนว มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๑๖. นางสาวนิรชรา  นิลนนท ์ ครูช านาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ 

๑๗. นางศิริกาญจน์  บุญชู ครูช านาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์
๑๘ ว่าท่ี ร.ต.หญิงณัทห์กุณม์  สุธาจิรวัฒน์ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๙. นางสาวจินตหรา  ข ามั่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ รปศ. การบริหารจัดการภาครัฐ - 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

อ.๒ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๒๒:๑ 
อ.๓ ๑ ๑๓ ๙ ๒๔ ๒๔:๑ 
รวม ๒ ๒๔ ๒๐ ๔๔  
ป.๑ ๑ ๑๓ ๑๒ ๒๕ ๒๕:๑ 
ป.๒ ๑ ๑๐ ๘ ๑๘ ๑๘:๑ 
ป.๓ ๑ ๙ ๑๒ ๒๑ ๒๑:๑ 
ป.๔ ๑ ๑๕ ๑๑ ๒๖ ๒๖:๑ 
ป.๕ ๑ ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๒๗:๑ 
ป.๖ ๑ ๑๔ ๘ ๒๒ ๒๒:๑ 
รวม ๖ ๗๒ ๖๗ ๑๓๙  
ม.๑ ๑ ๑๔ ๙ ๒๓ ๒๓:๑ 
ม.๒ ๑ ๑๒ ๔ ๑๖ ๑๖:๑ 
ม.๓ ๑ ๘ ๙ ๑๗ ๑๗:๑ 
รวม ๓ ๓๔ ๒๒ ๕๖  

รวมท้ังหมด ๑๑ ๑๓๐ ๑๐๙ ๒๓๙  

 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
      

      ๑.๔.๑  ระดับปฐมวัย 

      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป 

 

 

 



๑๐ 

 

    
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง ๔ ด้าน 
รา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 ๒๒ ๑๙ ๒๑ ๑๖ ๑๕ 
อ.3 ๒๒ ๑๘ ๑๖ ๒๐ ๑๓ 
รวม ๔๔ ๓๗ ๓๗ ๓๖ ๒๘ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๔.๐๙ ๘๔.๐๙ ๘๑.๘๒ ๖๓.๖๔ 
 

      ๑.๔.๒  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

      ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 

รายวิชา ( พ้ืนฐาน ) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

าต
ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ป. ๑ ๑๙ ๑๒ ๒๑ ๒๒ ๑๕ ๗ ๒๕ ๒๔ ๒๔ 
ป. ๒ ๑๒ ๖ ๑๘ ๑๔ ๑๘ ๒ ๑๘ ๑๕ ๑๘ 
ป. ๓ ๒๑ ๑๗ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๕ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
ป. ๔ ๒๓ ๑๒ ๒๖ ๒๕ ๑๘ ๑๔ ๒๖ ๒๖ ๒๔ 
ป. ๕ ๒๕ ๑๖ ๒๔ ๒๓ ๒๓ ๑๓ ๒๖ ๒๖ ๒๒ 
ป. ๖ ๒๐ ๙ ๑๒ ๑๗ ๑๔ ๓ ๒๒ ๒๒ ๑๒ 
รวม ๑๒๐ ๗๒ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๐๙ ๔๔ ๑๓๘ ๑๓๔ ๑๒๑ 

ร้อยละ ๘๖.๓๓ ๕๑.๘๐ ๘๗.๗๗ ๘๗.๗๗ ๗๘.๔๒ ๓๑.๖๕ ๙๙.๒๘ ๙๖.๔๐ ๘๗.๐๕ 
 

     ๑.๔.๓  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 



๑๑ 

 

    
 

ระดับชั้น 

รายวิชา ( พ้ืนฐาน ) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

าต
ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม. ๑ ๖ ๕ ๗ ๑๐ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑๖ ๑๓ 
ม. ๒ ๕ ๕ ๒ ๕ ๑๐ ๓ ๑๔ ๘ ๑ 
ม. ๓ ๘ ๕ ๖ ๑๑ ๑๕ ๙ ๑๖ ๑๔ ๑๗ 
รวม ๑๙ ๑๕ ๑๕ ๒๖ ๓๗ ๒๑ ๕๑ ๓๘ ๓๑ 

ร้อยละ ๓๓.๙๓ ๒๖.๗๙ ๒๖.๗๙ ๔๖.๔๓ ๖๖.๐๗ ๓๗.๕๐ ๙๑.๐๗ ๖๗.๘๖ ๕๕.๓๖ 
 

     ๑.๔.๔  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึน้ไป 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ระดับชั้น 

รายวิชา ( พ้ืนฐาน ) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

าต
ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม. ๑ ๗ ๖ ๘ ๘ ๙ ๗ ๑๘ ๑๗ ๒๑ 
ม. ๒ ๔ ๕ ๑ ๔ ๑๑ ๒ ๑๓ ๑๑ ๑๓ 
ม. ๓ ๙ ๗ ๙ ๔ ๑๔ ๑๑ ๑๔ ๑๒ ๑๔ 
รวม ๒๐ ๑๘ ๑๘ ๑๖ ๓๔ ๒๐ ๔๕ ๔๐ ๔๘ 

ร้อยละ ๓๕.๗๑ ๓๒.๑๔ ๓๒.๑๔ ๒๘.๕๗ ๖๐.๗๑ ๓๕.๗๑ ๘๐.๓๖ ๗๑.๔๓ ๘๕.๗๑ 
 

     ๑.๔.๕  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒๕ ๓ ๓ ๑๙ - ๑๙ ๗๖.๐ 

ป.๒ ๑๘ - ๑๘ - - - ๐.๐๐ 



๑๒ 

 

    
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๓ ๒๑ - ๕ ๗ ๙ ๑๖ ๗๖.๑๙ 

ป.๔ ๒๖ - - ๑๔ ๑๒ ๒๖ ๑๐๐ 

ป.๕ ๒๗ ๑ ๑ ๑๓ ๑๒ ๒๕ ๙๒.๕๙ 

ป.๖ ๒๒ - ๘ ๙ ๕ ๑๔ ๖๓.๖๔ 

รวม ๑๓๙ ๔ ๓๕ ๖๒ ๓๘ ๘๙ ๖๔.๐๓ 

 

     ๑.๔.๕  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๓ ๒ ๑๔ ๓ ๔ ๗ ๓๐.๔๓ 

ม.๒ ๑๖ ๑ - ๑๕ - ๑๕ ๙๓.๗๕ 

ม.๓ ๑๗ - - ๑๔ ๓ ๑๗ ๑๐๐ 

รวม ๕๖ ๓ ๑๔ ๓๒ ๗ ๓๘ ๗๐.๓๗ 

 

      ๑.๔.๖  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๓ ๒ ๑๔ ๓ ๔ ๗ ๓๐.๔๓ 

ม.๒ ๑๖ ๒ - ๑๔ - ๑๔ ๙๓.๓๓ 

ม.๓ ๑๗ ๑ - ๙ ๗ ๑๖ ๙๔.๑๒ 

รวม ๕๖ ๕ ๑๔ ๓๐ ๗ ๓๘ ๖๗.๘๖ 



๑๓ 

 

    
 

     ๑.๔.๗  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒๕ - ๑ ๒๔ - ๒๔ ๙๖.๐๐ 

ป.๒ ๑๘ - ๑๘ - - - ๐.๐๐ 

ป.๓ ๒๑ - - ๒ ๑๙ ๒๑ ๑๐๐ 

ป.๔ ๒๖ - - ๑๖ ๑๐ ๒๖ ๑๐๐ 

ป.๕ ๒๗ ๑ - ๒๖ - ๒๖ ๑๐๐ 

ป.๖ ๒๒ - ๘ ๙ ๕ ๑๔ ๖๓.๖๔ 

รวม ๑๓๙ ๑ ๒๗ ๗๗ ๓๔ ๑๑๑ ๗๙.๘๖ 

      **หมายเหตุ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๑ คน ไม่เข้าสอบจึงไมม่ีคะแนนผลสัมฤทธ์ิและผลการประเมินดา้น 

       ต่าง ๆ                  
 

     ๑.๔.๘  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภารเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๓ ๒ - ๑๗ ๔ ๒๑ ๙๕.๔๕ 

ม.๒ ๑๖ ๑ - ๑๕ - ๑๕ ๙๓.๗๕ 

ม.๓ ๑๗ - - ๑๔ ๓ ๑๗ ๑๐๐ 

รวม ๕๖ ๓ - ๔๕ ๗ ๕๒ ๙๒.๘๖ 

 

     ๑.๔.๙  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภารเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 



๑๔ 

 

    
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๒๓ ๒ - ๑๗ ๔ ๒๒ ๙๕.๖๕ 

ม.๒ ๑๖ ๒ - ๑๔ - ๑๔ ๘๗.๕๐ 

ม.๓ ๑๗ ๑ - ๙ ๗ ๑๖ ๙๔.๑๒ 

รวม ๕๖ ๕  ๔๐ ๑๑ ๕๒ ๙๒.๘๖ 

    **หมายเหตุ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๒  จ านวน ๒ คน ไม่เข้าสอบจึงไมม่ีคะแนนผลสมัฤทธ์ิและผลการประเมิน       

       ด้านต่าง ๆ 

 

๑.๕  ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 

    ๑.๕.๑  ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้ำนคณิตศำสตร ์    
ด้ำนภำษำไทย    
รวมควำมสำมำรถทั้ง ๒ ด้ำน    

    

    ๑.๕.๒  กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (NT)  

    ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้ำนภำษำ ๖๖.๗๗   
ด้ำนค ำนวณ ๖๕.๒๙   
ด้ำนเหตุผล ๖๐.๕๒   
เฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน ๖๔.๑๙   

 

 

 



๑๕ 

 

    
 

๑.๖  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

    ๑.๖.๑  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๘.๕๐ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๕๐ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๙๕ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๐๒ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 

 

๑.๖.๒  กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ความแตกต่าง + - 
ภาษาไทย ๔๙.๗๑ ๔๘.๕๐ - ๑.๒๑ 

คณิตศาสตร์ ๓๖.๘๘ ๓๗.๕๐ + ๐.๖๒ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๑๙ ๓๔.๙๕ - ๒.๒๔ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๖๘ ๒๖.๐๒ - ๔.๖๖ 

เฉลี่ย ๓๘.๖๘ ๓๖.๗๔ - ๑.๙๔ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

    ๑.๖.๑  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๐.๘๘ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๙๔ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๗๑ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๐๖ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

 

๑.๖.๒  กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 



๑๖ 

 

    
 

รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ความแตกต่าง + - 
ภาษาไทย ๕๕.๑๒ ๕๐.๘๘ - ๔.๒๔ 
รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ความแตกต่าง + - 

คณิตศาสตร์ ๓๔.๓๕ ๒๔.๙๔ - ๙.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๑๒ ๒๖.๗๑ - ๑๑.๔๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๙ ๒๙.๐๖ + ๐.๔๗ 

เฉลี่ย ๓๙.๐๕ ๓๒.๘๙ - ๖.๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

    
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
ระดับปฐมวัย 
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ดี 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 

ระดับคุณภำพ :  ดี 

๑.  กระบวนกำรพัฒนำ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ทางโรงเรียนได้จัด

ให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัย   มีพัฒนาการด้านร่างกาย  

แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ดังนี้ 

 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง

พัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมกายบริหารยามเช้า กิจกรรมตรวจสุขภาพ   

 - กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมบูรณาการ ประกอบด้วยกิจกรรม

ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา 

 - โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ การตั้งค าถาม การสังเกต การส ารวจ การวางแผน การสืบค้น การทดลอง การคาดคะเน การใช้เครื่องมือ

อย่างง่าย การใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการลงความเห็นและอภิปรายในการท ากิจกรรมแต่ละ

กิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสพฐ. และได้รับตราพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 



๑๘ 

 

    
 

 - โครงการทัศนศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับ

นักเรียนปฐมวัยทุกคน เช่น การทัศนศึกษาท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ทางโรงเรียนได้

จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน

อารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดังนี้     

 - กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมบูรณาการ ประกอบด้วยกิจกรรม

ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ให้กับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม

เสริมประสบการณ์  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ กิจกรรม

เกมการศึกษา 

 - กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่

ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ให้กับเด็กปฐมวัย เช่น โครงงานต้นถั่วมหัศจรรย์ กิจกรรมนอก

ห้องเรียน โดยพานักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

 - โครงการทัศนศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับ

นักเรียนปฐมวัยทุกคน เช่น การทัศนศึกษาท่ีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 - โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ การตั้งค าถาม การสังเกต การส ารวจ การวางแผน การสืบค้น การทดลอง การคาดคะเน  การใช้เครื่องมือ

อย่างง่าย การใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการลงความเห็นและอภิปรายในการท ากิจกรรมแต่ละ

กิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสพฐ. และได้รับตราพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ทางโรงเรียน

ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม  

ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ดังนี้    

 - กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมบูรณาการ ประกอบด้วยกิจกรรม

ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ กิจกรรมเกม

การศึกษา 

 - โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ การตั้งค าถาม การสังเกต การส ารวจ การวางแผน การสืบค้น การทดลอง การคาดคะเน การใช้เครื่องมือ



๑๙ 

 

    
 

อย่างง่าย การใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการลงความเห็นและอภิปรายในการท ากิจกรรมแต่ละ

กิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสพฐ. และได้รับตราพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 - โครงการทัศนศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเพ่ิมการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับ

นักเรียนปฐมวัยทุกคน เช่น การทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

 ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ดังนี้  

  - กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมบูรณาการ ประกอบด้วยกิจกรรม

ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นเสรีตามมุมประสบการณ์ กิจกรรมเกม

การศึกษา 

 - โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ การตั้งค าถาม การสังเกต การส ารวจ การวางแผน การสืบค้น การทดลอง การคาดคะเน การใช้เครื่องมือ

อย่างง่าย การใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการลงความเห็นและอภิปรายในการท ากิจกรรมแต่ละ

กิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดท าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสพฐ. และได้รับตราพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 - โครงการทัศนศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเพ่ิมการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับ

นักเรียนปฐมวัยทุกคน เช่น การทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

๒.  จุดเด่น 

 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารุง) ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญาจากครูปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพตลอดปีการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลที่

หลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เมื่อประเมินผลผู้เรียนระดับปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าเด็กปฐมวัยเกินกว่าร้อยละ ๘0 มีผลการประเมินในระดับ ดี ในทุกพัฒนาการ  

๓.  จุดควรพัฒนำ 

 เด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งมีผลพัฒนาการบางด้านไม่เต็มตามศักยภาพ เนื่องด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี

ของโลกยุคปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและวัฒนธรรมในสังคมไทย ส่งผลกระทบต่อการอบรมเลี้ยง

ดูเด็กปฐมวัยในหลายด้านเช่น การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวเดี่ยวที่บิดาและมารดาต้องท างานนอกบ้าน ท าให้



๒๐ 

 

    
 

เด็กปฐมวัยถูกเลี้ยงดูโดยบุคคลอื่น รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีความสะดวกสบายท าให้ผู้ปกครองเลือก

ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเลี้ยงดูเด็กแทนตนเอง ท าให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด้านอย่าง

เต็มตามศักยภาพก่อนเข้าเรียน และภาระเหล่านั้นได้ถูกส่งช่วงต่อมาให้ครูปฐมวัยแก้ปัญหา แต่ก็ไม่สามารถท าได้

อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้เมื่อมีการประเมินพัฒนาการทั้งสี่ด้านจะมีเด็กปฐมวัยส่วน

หนึ่งมีผลพัฒนาการบางด้านไม่เต็มตามศักยภาพ 

๔.  แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

    จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย หรือโครงการประสานสัมพันธ์บ้านกับ

โรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้านเต็มตามศักยภาพ 

และสนับสนุนการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครูปฐมวัย ทั้งนี้หากสามารถท าได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะท าให้ปัญหาที่พบว่าเด็กปฐมวัยบางส่วนมีพัฒนาการไม่เต็มตามศักยภาพลดลง

หรือมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการดีขึ้น 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ :  ดี 

๑.  กระบวนกำรพัฒนำ 

 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นทาง

โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖o  โดยวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖o ร่วมกับศึกษาความต้องการของ

ท้องถิ่นและชุมชน จัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) พุทธศักราช 

๒๕๖๑ ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัยบนพ้ืนฐานของการให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็ก เน้นการมีส่วน

ร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง  เพ่ือให้เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น มีความสนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย  รวมทั้งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  จากนั้นได้เสนอต่อคณะกรรมสถานศึกษา และ

ประกาศใช้หลักสูตรอย่างถูกต้องตามข้ันตอน   

  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) เป็นโรงเรียนขยาย

โอกาส ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงท าให้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีห้องเรียนปฐมวัยจ านวน ๒ ห้องเรียน  และมีครูประจ าชั้นเรียนปฐมวัย

จ านวน ๒ คน 



๒๑ 

 

    
 

 ๒.๓  ครูปฐมวัยสามารถวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์

บ ารุง) พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพ่ือก าหนดหน่วยการจัดประสบการณ์และน าไปสู่การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 

โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์  และ

ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้าอบรมให้ความรู้ในเรื่องการศึกษาปฐมวัยและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดประสบการณ์ คุณครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ    

  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

                     ๒.๕  ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

จัดให้ห้องเรียนอนุบาลมีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ เช่น การใช้ภาพและเพลงจาก

คอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การใช้ภาพ การฟังนิทาน การเรียนรู้เนื้อหาบางหน่วยจาก

คอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ฯลฯ 

                     ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โรงเรียนจัดท า

โครงสร้างการบริหารงานที่ประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร  คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและน าเสนอต่อที่

ประชุมครูและที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาที่คัดเลือกมาจากทุกภาคส่วนของชุมชนเพ่ือให้ทุกฝ่ายรับทราบ

หน้าที่รับผิดชอบและสามารถด าเนินงานต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๒.  จุดเด่น 

  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนท างานร่วมกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาถูกคัดเลือกมาจากทุกภาคส่วนของชุมชนท าให้การด าเนินงานต่างๆส าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากท้องถิ่น  โดยผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย 

๓.  จุดควรพัฒนำ 

  การให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ยังมี

ไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กปฐมวัย   

๔.  แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

  จัดให้มีโครงการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาจากปัญหาความไม่

เพียงพอต่อจ านวนและความต้องการของผู้เรียน 

   



๒๒ 

 

    
 

มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ :  ดี 

๑.  กระบวนกำรพัฒนำ 

 ๑.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โรงเรียนแต่งตั้ง

คณะกรรมการให้ด าเนินงานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ และน าหลักสูตรไปใช้เพ่ือจัด

ประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ชุมชน 

และเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีกระบวนการก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนการจัดประสบการณ์อยู่เสมอ และมี

ตารางกิจกรรมประจ าวันส าหรับครูปฐมวัยทุกคนทั้งนี้ เ พ่ื อให้คุณครูปฐมวัยได้ใช้เป็นแนวทางในการจัด

ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้านได้เต็มตามศักยภาพ 

 ๑.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนให้ความส าคัญ

กับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์มี 

ดังนี้ 

  -  หน่วยการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์ซึ่งครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมโดยบูรณา

การสาระการเรียนรู้ตามหน่วยการสอนที่ก าหนดกับสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นตามสาระการเรียนรู้ราย

ปี แล้วก าหนดเป็นแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งน ามาจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กต่อไป               

                -  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ น านวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติมาใช้บูรณาการกับ

ทุกกิจกรรมตลอดปีการศึกษา โดยครูผู้สอนต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ภาษาภายใต้หลักการ ดังนี้ 

 ๑.๓  การจัดสภาพแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอย่างมีความหมายและ

เป็นองค์รวม ตัวหนังสือที่ปรากฏมีเป้าหมายในการใช้จริงๆ หนังสือที่ใช้เป็นหนังสือที่ใช้ภาษาที่มีความหมาย

สมบูรณ์ในตัว ไม่แบ่งเป็นทักษะย่อยๆ และให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม 

 ๑.๔  การสื่อสารที่มีความหมาย ควรให้เด็กมีโอกาสสื่อสารโดยมีพ้ืนฐานจากประสบการณ์จริงที่มี

ความหมายต่อเด็ก ครูจะต้องจัดเวลาให้เด็กมีโอกาสที่จะอ่านและเขียนอย่างมีจุดมุ่งหมายจริงๆ โดยที่ไม่ใช่เป็น

เพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือการฝึกหัด และจะต้องให้เด็กได้ใช้เวลาในการอ่านและเขียนตามโอกาสตลอดทั้งวัน โดย

ไม่ต้องก าหนดตายตัวว่าช่วงเวลาใดต้องอ่าน หรือช่วงเวลาใดต้องเขียน 

 ๑.๕  การเป็นแบบอย่าง ต้องให้เด็กเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในความมุ่งหมายต่างๆ ครูจะต้องอ่าน

เขียนโดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้จริงๆ ให้เด็กได้เห็น เช่น เพ่ือการสื่อสาร ความเพลิดเพลิน หรือค้นหาวิธีการ ฯลฯ 

ครูเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็นว่าการอ่านเป็นเรื่องสนุกให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการอ่าน 



๒๓ 

 

    
 

 ๑.๖  การตั้งความคาดหวัง ครูควรจะเชื่อมั่นว่าเด็กจะสามารถอ่านและเขียนได้ดีขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น เด็ก

มีความสามารถในการอ่านและการเขียนตั้งแต่ยังอ่านและเขียนไม่เป็น 

 ๑.๗  การคาดคะเน ควรให้เด็กมีโอกาสที่จะทดลองกับภาษา สร้างสมมุติฐานเบื้องต้นของตน และมีโอกาส

เดาหรือคาดคะเนค าที่จะอ่าน และมีโอกาสคิดประดิษฐ์สัญลักษณ์และคิดสะกดเพ่ือการเขียน    ไม่ควรคาดหวังให้

เด็กอ่านและเขียนได้เหมือนผู้ใหญ่ 

 ๑.๘  การใช้ข้อมูลย้อนกลับ ควรตอบสนองความพยายามในการใช้ภาษาของเด็กในทางบวก ยอมรับการ

อ่านและการเขียนของเด็กว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายแม้ว่าจะยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และพยายามตอบสนองเด็กให้

เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ  

 ๑.๙  การยอมรับนับถือ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก เด็กเรียนรู้การอ่านและเขียน

อย่างแตกต่างกัน ตามช่วงเวลา และอัตราที่แตกต่างกัน เด็กจะต้องได้ตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ๑.๑๐  การสร้างความรู้สึกเชื่อมั่น ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะคาดคะเนในการอ่านหรือเขียน แม้จะ

ไม่เคยอ่านหรือเขียนมาก่อน ครูจะต้องท าให้เด็กไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือด้านการอ่านและเขียนเมื่อจ าเป็น 

เด็กจะต้องไม่ถูกระบวุ่าไม่มีความสามารถในการอ่านและเขียน  

 ๑.๑๑  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนวัดจันทร์(ลอม

ราษฎร์บ ารุง) มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นสนามและบ่อทรายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จัดห้องเรียน ให้มี

คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และครูปฐมวัยทุกคนมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้วยการ

จัดแบ่งพ้ืนที่และจัดสื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 

 ๑.๑๑.๑  พ้ืนที่ส าหรับมุมเล่น  ก าหนดให้มีมุมการจัดประสบการณ์ต่างๆดังนี้ 

     :  มุมหนังสือ 

   -  จัดวางหนังสือหลากหลายชนิด  

   -  จัดหนังสือตามหัวข้อที่เด็กสนใจมาวางเพิ่มเติม 

   -  เปลี่ยนแปลงหนังสือตามโอกาส  

      :  มุมของเล่น 

   - จัดให้มีของเล่นประกอบ เช่น ต้นไม้ สัตว์ คน รถ จ าลอง ฯลฯ 

      :  มุมเกมการศึกษา 
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   - เกมการศึกษาที่วางไว้ควรเป็นเกมเก่ียวกับจ านวน ภาษา ทักษะทางการคิด 

            - จัดวางเกมให้หลากหลาย  

     :  มุมเพ่ิมเติมตามความสนใจและความต้องการของเด็ก เช่น 

   - มุมวิทยาศาสตร์  

   - มุมศิลปะ 

 ๑.๑๑.๒  พ้ืนที่อเนกประสงค์  แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้เพียงพอส าหรับ 

  ๑.๔.๑  ท ากิจกรรมร่วมกันทั้งชั้นเรียน เช่น กิจกรรมฟังนิทาน ร้องเพลง เคลื่อนไหว ฯลฯ 

  ๑.๔.๒  ท ากิจกรรมกลุ่มย่อยด้วยการเลื่อนโต๊ะและเก้าอ้ีเข้ามาจัดวางไว้เป็นกลุ่ม 

  ๑.๔.๓  ให้เด็กนอนพักผ่อน  

 ๑.๑๑.๓  พ้ืนที่เก็บของใช้ส่วนตัวเด็ก  จัดให้เด็กมีท่ีเก็บของใช้ส่วนตัวเป็นสัดส่วน ดังนี้ 

    - ส าหรับแขวนผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน แก้วน้ า กระเป๋      

            - เก็บใบงาน ผลงาน  

              - ตู้เก็บท่ีนอน 

                ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีป้ายชื่อ / สัญลักษณ์ของเด็กติดไว้ให้ชัดเจน  

           - ชั้นวางรองเท้าของเด็ก 

 ๑.๑๑.๔  พ้ืนที่เก็บของใช้ส่วนตัวครู  จัดให้มีโต๊ะท างานของครู มีตู้หรือชั้นเก็บหนังสือ คู่มือ สื่อการสอน 

ฯลฯ ของครู โดยครูต้องจัดให้สะอาดและมีระเบียบเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก 

 ๑.๑๑.๕  พ้ืนที่เพ่ือการสื่อสารกับผู้ปกครอง จัดให้มีบอร์ดเพ่ือสื่อสารกับผู้ปกครองใน ๒ แบบ ดังนี้ 

         - บอร์ดข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ  

         - บอร์ดผลงานของเด็ก  

 ๑.๑๒  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็กจัดให้มีโครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม



๒๕ 

 

    
 

ที่มุ่งเน้น การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

ประจ าวันซึ่งจะครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน แบ่งออก เป็นแบบบันทึกพัฒนาการ และแฟ้มสะสมผลงาน 

 ๒.  แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 

  แฟ้มสะสมผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินพัฒนาการของเด็ก งานที่สะสมไว้จะแสดง

ความก้าวหน้าของเด็ก ของแต่ละภาคเรียน จนสิ้นปีการศึกษา ครูประจ าชั้นก็จะรายงานผลการประเมินพัฒนาการ

จากสมุดรายงานประจ าตัวเด็กพร้อมแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 

๒.  จุดเด่น 

  ระดับปฐมวัย ได้น าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) พุทธศักราช 

๒๕๖๑ ไปใช้เพื่อจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาหลักสูตร

อยู่เสมอท าให้มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

๓.  จุดควรพัฒนำ 

  ระดับปฐมวัย มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยในด้านการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  แต่ขณะนี้อาคารเรียนบางจุดได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆเสื่อมสภาพลงไปตาม

อายุการใช้งาน ท าให้ส่งผลกระทบบางส่วนต่อการจัดประสบการณ์ในบางกิจกรรม 

๔.  แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

  จัดให้มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน เพ่ือแก้ปัญหาความทรุดโทรมของ

อาคารและความเสื่อมสภาพของสื่อ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 

ระดับคุณภำพ :  ดี 

๑.  กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา   ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ

จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษา

ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 

และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น

โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ

ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น

ไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการ

เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง 

แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของ

ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑  พัฒนาครูทุก

คนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  นอกจากนี้  สถานศึกษาได้มี

การด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของผู้บริหาร การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน  

จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  

รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด  

ส่งเสริมการออกก าลังกาย  และเพ่ิมเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การตัดผม  การปลูกมะนาว เป็นต้น 

 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น   สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือ

แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้

และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่าง

น้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ  กติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้   

๒.  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ ๑)  กิจกรรมการ

สอนซ่อมเสริม  กิจกรรมคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง  กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้  ๒) โครงการพัฒนาทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลทดสอบระดับชาติ NT ,  O-net  

(กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการติว

ข้อสอบ)  ๓)  กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี  กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับ

ภาค  ๔)  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุด  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน)  
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ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้  ส่งผลให้ผู้เรียน

อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีผลการประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ในระดับดี   ผลการประเมินการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ค่าเฉลี่ย.................. และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เหรียญทอง  กิจกรรมจัดสวนถาด

แบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เหรียญเงิน กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

เหรียญทองแดง  กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เหรียญเงิน 

นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจน

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของ

สังคม จนนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอและ

ระดับจังหวัด 

๓. จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้

ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียน

ให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ

ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่ง

เรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่

ทันสมัย  ผู้ เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้า

แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ

หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติ ของนั ก เ รี ยนมีแนว โน้ ม

เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน

บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ

นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ

การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖  ยังต้องเร่ง

พัฒนาด้ านการน า เ สนอ   กา รอภิ ป ร ายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งพัฒนา
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  และต้อง

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม  ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ ยังต้อง

ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  

ไ ม่ ห ล ง ใ ห ล กั บ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ช า ติ จ น เ กิ ด ก า ร

ลอกเลียนแบบ  ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 

๔.  แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

  ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

 ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจาณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และการแก้ปัญหา  

 ๓) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

 ๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

 ๕) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ

จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ

ในกฎกติกา  

 ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

 ๗) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

โดยมีแผนงาน/โครงการที่โรงเรียนด าเนินงานมีดังนี้    

 ๑.  โครงการพัฒนานักเรียนให้สามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ
 ๒.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
 ๓.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลทดสอบระดับชาติ (NT , O-NET)               
 ๔.  โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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 ๕.  โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

  ๖.  โครงการพัฒนาห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

  ๗.  โครงการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม  
  เป้าหมาย     

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ :  ดี 

๑.  กระบวนกำรพัฒนำ 

 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอม

ราษฎร์บ ารุง) การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ

ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่ อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 

ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของในโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอม

ราษฎร์บ ารุง) 

๒  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ

พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหาร

จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  

ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  

และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน

วิชาการ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มี

ความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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๓.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของ

ชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  

นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  

ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู

และบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้

เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารหรือห้องปฏิบัติการที่

ส าคัญให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนรู้มีการนิเทศติดตามที่ชัดเจน 

 

 

๔.  แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑.  โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปรับภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ๒.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

 ๓.  โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอนสาขาท่ีขาดแคลน 

 ๔.  โครงการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ :  ดี 

๑.  กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยการด าเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน

การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่

ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด

กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
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ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอน

ตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 

ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง

โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม

สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ  

๑  เรื่อง   

๒  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม การบันทึกการใช้สื่อ 

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริ ง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียน

น าเสนอผลงาน  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

๓  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

ได้ ปฏิบั ติ จ ริ ง  มี การ ให้ วิ ธี ก ารและแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่

หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยี

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที

เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

๔.  แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

 ๑.  โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความาสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

 แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
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 ๒.  โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และบูรณาการทางวิทยาศาสตร์

 ๓.  โครงการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 ๔.  โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

 ๕.  โครงการ English for  Communication      

 ๖.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ       

 ๗.  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน       

 ๘.  โครงการตัดผมนักเรียน        

 ๙.  โครงการวันส าคัญ         

 ๑๐.  โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

• คุณภำพของเด็ก 

เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารุง) 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สั งคม และสติปัญญาจากครูปฐมวัยอย่างเต็มตาม
ศักยภาพตลอดปีการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ส่ งผลให้ เมื่อ
ประเมินผลผู้เรียนระดับปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าเด็กปฐมวัยเกินกว่าร้อยละ  
๘0 มีผลการประเมินในระดับ ดี ในทุกพัฒนาการ  

 

• คุณภำพของเด็ก 

เด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งมีผลพัฒนาการบางด้านไม่เต็ม
ตามศักยภาพ เนื่องด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ของโลกยุคปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมในสังคมไทย ส่งผลกระทบ
ต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในหลายด้านเช่น 
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในครอบครัวเดี่ยวที่บิดาและ
มารดาต้องท างานนอกบ้าน ท าให้เด็กปฐมวัยถูก
เลี้ยงดูโดยบุคคลอ่ืน รวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีความสะดวกสบายท าให้ผู้ปกครอง
เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเลี้ยงดูเด็กแทน
ตนเอง ท าให้ เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้งสี่ด้านอย่างเต็มตามศักยภาพก่อนเข้า
เรียน และภาระเหล่านั้นได้ถูกส่งช่วงต่อมาให้ครู
ปฐมวัยแก้ปัญหา แต่ก็ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้เมื่อมีการ
ประเมินพัฒนาการทั้งสี่ด้านจะมีเด็กปฐมวัยส่วน
หนึ่งมีผลพัฒนาการบางด้านไม่เต็มตามศักยภาพ 

• กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน คณะครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนท างานร่วมกัน คณะกรรมการ
สถานศึกษาถูกคัดเลือกมาจากทุกภาคส่วนของชุมชนท า
ให้การด าเนินงานต่างๆส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

• กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

การให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ  และสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ยังมีไม่
เพียงพอต่อจ านวนเด็กปฐมวัย 
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แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 

 จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย หรือโครงการประสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนเพ่ิม

มากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้านเต็มตามศักยภาพ และสนับสนุน

การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครูปฐมวัย ทั้งนี้หากสามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์ที่

ตั้งเป้าหมายไว้ จะท าให้ปัญหาที่พบว่าเด็กปฐมวัยบางส่วนมีพัฒนาการไม่เต็มตามศักยภาพลดลงหรื อมีแนวโน้มที่

จะมีพัฒนาการดีขึ ้

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 จัดให้มีโครงการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาจากปัญหาความไม่

เพียงพอต่อจ านวนและความต้องการของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

 จัดให้มีโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียนและห้องเรียน เพ่ือแก้ปัญหาความทรุดโทรมของอาคาร

และความเสื่อมสภาพของสื่อ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

• กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร (ต่อ) 

ท าให้ได้รับความไว้วางใจจากท้องถิ่น  โดยผู้ปกครองส่ง
บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย 

 

•กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ระดับปฐมวัย ได้น าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
วัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปใช้
เพ่ือจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
ท าให้มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครองและท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

•กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ระดับปฐมวัย มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัยในด้านการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
แต่ขณะนี้อาคารเรียนบางจุดได้ทรุดโทรมตาม
กาลเวลา สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆเสื่อมสภาพลง
ไปตามอายุการใช้งานท าให้ส่งผลกระทบบางส่วน
ต่อการจัดประสบการณ์ในบางกิจกรรม 

 



๓๖ 

 

    
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

สรุปผล 

 : จุดเด่น 

    ๑.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

   ๑.๑  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพกาย

แข็งแรง  และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   ๑.๒  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  

สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

อยู่ในระดับดี  มีผลการประเมินการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดี มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) .........................  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มี

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

   ๑.๓  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  

       ๑.๔  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ ชัดเจน  

กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้นข้อมูล หรือ

แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 

จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

          ๑.๕  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็น ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  

และ แสดงออกได้อย่างเหมาะสม  

          ๑.๖  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด

และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก-

ส่วนสูง ตามเกณฑ์ นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท จากการ

แข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

           ๑.๗  ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ภาคเหนือ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เหรียญทอง 

กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เหรียญเงิน กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เหรียญทองแดง  กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เหรียญเงิน 

   ๒.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
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   ๒.๑  ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งม่ัน  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  

สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

๒.๒  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ 

กลุ่มงาน  ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๒. ๓  โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม

ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่

ชัดเจน   

๒.๔  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล

การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

๒.๕  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย   

       ๒.๖  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี  ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน 

 ต าแหน่ง  

       ๒.๗  มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

       ๒.๘  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   

       ๒.๙  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 ประเมินผล  การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  

          ๒.๑๐  โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 

          ๒.๑๑  มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้

โรงเรียนม ีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

          ๒.๑๒  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู   

๓.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   ๓.๑  ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็ม

 ความสามารถ 
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   ๓.๒  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ๓.๓  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   ๓.๔  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้  

ที่หลากหลาย 

   ๓.๕  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจาก

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

           ๓.๖  ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  

           ๓.๗  ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้

จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

                  ๓.๘   มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

                  ๓.๙   ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง  

          ๓.๑๐  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   

                     ๓.๑๑ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีทื่ ๖ มีการพัฒนาขึ้นจากปี

 การศึกษา  ๒๕๖๑ 

          : จุดควรพัฒนำ 

    ๑.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

   ๑.๑  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

 ความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

              ๑.๒  ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร

 ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ   

              ๑.๓  โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ รวดเร็ว และกว้างขวาง เพ่ือบริการผู้เรียนใน

 การสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 

 ๒.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

   ๒.๑  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 

 อย่างหลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
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      ๒.๒  ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖  ให้สามารถน าเสนอ  อภิปราย 

 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง

 เหมาะสม 

      ๒.๓  ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อ

 ความเป็นไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม 

 ของไทย  

      ๒.๔  โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการ

 เรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่ง

 เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี

 และพร้อมใช้งานเสมอ 

   ๒.๕  ครคูวรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

   ๒.๖  ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

   ๒.๗  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

 ๓.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 

                     ๓.๑  ควรมกีารประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ สื่อการสอนที่ใช้ 

                  ๓.๒  ควรมีการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยี ให้กับครูผู้สอนทุกคน 

 : แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

   ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

   ๒.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท า

 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

   ๓.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  

 ติดตามผลการน าไปใช้  และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

   ๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

         ๕.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหา

 แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  มีการปรับเปลี่ยน

 วัฒนธรรมการท างาน เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทางความคิด

 อย่างเสรีมากข้ึน สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ิมมากขึ้น 



๔๐ 

 

    
 

 ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า  เพ่ือเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิง

 ปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง             

             ๖.  โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี ซึ่งคือ

 ครูที่จัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและ

 สถานการณ ์จ าลอง ที่ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบเป็นสื่อการ

 เรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด             

              ๗.  โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ

 สอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น  ท าให้ครูสามารถจัดการ

 เรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 ภายใน อาท ิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด ซ่ึงจะมีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย 

 มุมสืบค้น ข้อมูล (คอมพิวเตอร์) ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้             

              ๘.  โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพื่อระดมทรัพยากร 

 ต่าง ๆ ทั้ง ความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึง

 การระดมงบประมาณ  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของ

 บุคลากรภายในโรงเรียนและน ามาใช้ ในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

   ๙.  พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 ของสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อส่งเสริม

 พัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คร ูบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

   ๑๐.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัต ิ10 ประการ  โดย

 ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จัก 

            รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  และมีสุขภาพจิตที่ดี   

 : ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 

   ๑.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน 
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   ๒.  การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET

   ๓.  การจดัสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

            ๔.  โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

ประกำศโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์บ ำรุง) 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๒  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา 

ตามกฎกระทรวง ฉบับลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชน

ชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เพ่ือให้การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่า

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                        

              ( นายเย็น  คงดวล  )                                           ( นายบุญเชิด  ทับศูนย์ )  

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                ผู้อ านวยการโรงเรียน 



 

    
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)   

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ด ี

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณไ์ด้ ด ี
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ด ี
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ ด ี
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดี 
๒.๑  มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทขอองท้องถิ่น ด ี
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ด ี
๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ ์ ด ี
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ด ี
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ ด ี
๒.๖  มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด ี
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ด ี
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข ด ี
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ด ี
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ด ี

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 

 

 

 

 

 



 

    
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)   

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

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

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร 
       และการคิดค านวณ 

  ผู้เรียนร้อยละ ๕๘  มีความสามารถในการอ่าน  
  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดีขึ้นไป 

  ๒.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอยา่งม ี
       มีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลีย่น ความ   
       คิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ผู้เรียนร้อยละ ๗๓  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลีย่น  
  ความคิดเห็นและแก้ปญัหา ระดบัดีขึ้นไป 

  ๓.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ระดับดีขึ้นไป 

  ๔.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
       และการสื่อสาร    

  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสื่อสาร  ระดบัดีขึ้นไป 

  ๕.  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 

  ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีความก้าวหน้าของผลสมัฤทธ์ิทาง 
  การเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
  ร้อยละ ๓ ขึ้นไป 

  ๖.  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน  
      อาชีพ 

  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคต ิ
  ที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑.  การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา 
       ก าหนด 

  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที ่
  สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

  ๒.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
  ไทย ระดับดีขึ้นไป 

  ๓.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ 
       หลากหลาย 

  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ  
  แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

  ๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
  ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 



 

    
 

มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดี 
  ๑.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษา 
       ก าหนดชัดเจน 

ด ี

  ๒.  มีระบบบริหารการจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ด ี

  ๓.  ด าเนินงานพัฒนาวิชการที่เนน้คุณภาพผู้เรยีน 
       รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่ม 
       เป้าหมาย 

ด ี

  ๔.  พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
       วิชาชีพ 

ด ี

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดี 

  ๑.  จัดการเรียนรูผ้่านระบบกระบวนการคิด และ 
       ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ครูจ านวนร้อยละ ๘๐ จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
  และปฏิบัตจิริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 
  หลักสูตรสถานศึกษา มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ 
  ไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
  ได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร ่

  ๒.  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ 
       เอื้อต่อการเรียนรู ้

  ครูจ านวนร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ 
  เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้แสวงหาความรูด้้วย 
  ตนเอง 

  ๓.  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก   ครูจ านวยร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง 
  บวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างม ี
  ความสุข 

  ๔.  ตรวจสอยและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และ 
      น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  ครูจ านวนร้อยละ ๘๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
  อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด 
  และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ 
  เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรยีน และน าผลมาพัฒนา 
  ผู้เรียน 

  ๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
       เพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรยีนรู้ 

  ครูจ านวนร้อยละ ๘๐ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  ระหว่างครูและผูเ้กี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ 
  จัดการเรยีนรู้ ครแูละผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจดั 
  การเรียนรู ้

 

 

 



 

    
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลกำรประเมินต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นข้อมูลฐำนในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒.  การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

     การประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ  ยอดเยี่ยม  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ 

   ระดับ  ดีเลิศ  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ รัอยละ ๗๐ – ๗๙ 

  ระดับ  ดี  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๖๐ – ๖๙   

  ระดับ ปานกลาง  หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ 

  ระดับ ก าลังพัฒนา หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละ ประเด็นพิจำรณำ จะก าหนดเป็น ระดับคุณภำพ หรือเป็น ร้อยละ ตาม 

     ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

    
 

 

ประกำศโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์บ ำรุง) 
เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

…………………………………………………………………………………………… 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ลงวันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่ต้ องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒  และมาตรา  ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา   หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
                         ทั้งนี้ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

          
                                                                           (นายบุญเชิด ทับศูนย์) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 



 

    
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์บ ำรุง) 

เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------- 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
                มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก 
                มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                มาตรฐานที่ ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 
   ๑.๑  มีสุขภาพแข็งแรง รักการออกก าลังกาย มีพัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลตนเองได้ 
   ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและการแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง รู้จักปรับตัวและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะพ้ืนฐานในการหาความรู้ได้ด้วย 
          ตนเอง 
 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามวัย และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   ๒.๒  จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน 
   ๒.๒  ส่งเสริมให้ครูศึกษาแสวงหาความรู้ให้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
   ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม ปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้เพียงพอ 
   ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   ๒.๖  มีระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วม 
 

มำตรฐำนที่ ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
   ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   ๓.๒  สร้างและเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ปฏิบัติและเล่นอย่างมีความสุข 
   ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   ๓.๔  ประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
                    การจัดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ 
 
 



 

    
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมรำษฎร์บ ำรุง) 

เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
----------------------------------------------- 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
            มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
                             ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                             ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
            ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความรู้ ทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑที ่              
     สถานศึกษาก าหนดในแตละระดับชั้น 

๒) มีความสามารถในการคิด แยกแยะ  ไตรตรอง  พิจารณาอยางรอบคอบ  โดยใชเหตุผล 
    ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปัญหาอยางมีเหตุผล 
๓) มีความสามารถในการรวบรวมความรูทั้งดวยตัวเองและการท างานเปนทีม  เชื่อมโยงองค 
    ความรู้มาใชในการสรางสรรค์ชิ้นงาน  โครงงาน 
๔) มีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
    ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  การท างานอยางสรางสรรค์ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีความก้าวหน้าในผลการ 
    ทดสอบระดับชาติ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในงานอาชีพและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

           ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเรียน 
                 ๑) มีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตส านึกตามท่ี 
                         สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นละความเป็นไทยและเห็นคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างของเพศ  วัย  เชื่อชาติ ศาสนา ภาษา  ประเพณี  
                         วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี 



 

    
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
            ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
       ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อ  
                 การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากร  

                 ทางการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนา 
                 คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม        
                 ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง   
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
                 ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอ 
                 การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ 
                 สภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            ๓.๑ จดักิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนใหผูเรียน 
                  ไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถน าไปจัด 
                  กิจกรรมไดจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
           ๓.๕  ครูและผมูีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ์ เพ่ือน าไปใชในการปรับปรุง    

       และพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 ที่  ศธ ๐๔๑๕๘.๑๒๗ /       โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 

         หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านสวน อ.เมือง 

         จ.สุโขทัย  ๖๔๒๒๐ 
 

                    วันที่  ๑๓  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นายเย็น  คงดวล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ด้วยโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑        

จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญนายเย็น  คง

ดวล  มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  ได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

      

                                                                                

     (นายบุญเชิด  ทับศูนย์) 

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 
 

โรงเรียนวดัจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  

เบอร์โทร  ๐๘๖ – ๒๑๓๐๔๙๑ 



 

    
 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์บ ำรุง) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย  เขต ๑ 

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง)  เมื่อวันที่            

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปี

การศึกษา  ๒๕๖๒ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

            ( นายเย็น  คงดวล ) 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                        โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 

                                              

                                                                            ( นายบุญเชิด  ทับศูนย์) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 
 ค ำสั่งโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์บ ำรุง) 

ที่ ๑๕/ ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูก ำหนดเกณฑ์เป้ำหมำยในมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน  

………………………………………………………………………. 
 ในการประเมินตนเองของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งทั้ง ๒ ระดับ (ปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  มี ๓ มาตรฐานด้วยกัน ในบางประเด็นที่จะต้องพิจารณา จ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
ของโรงเรียนไว้เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบกับผลเกิดจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะครู
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละประเด็น ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
  ๑.  นางนงเยาว์  ป้อมแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒.  นางสาวศิริภา  ต๊ะวัง    ครูผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวภสัสภร  เถื่อนแพ   ครูอัตราจ้าง 
  ๔.  ว่าที่ ร.ต.หญิงณัทม์กุณห์  สุธาจิรวัฒน์  ครูอัตราจ้าง 
โดยมอบหมายให้ทั้ง ๔ ท่านก าหนดเกณฑ์เป้าหมายทุกมาตรฐานที่จ าเป็น 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
ผู้รับผิดชอบคือ 
  ๑.  นางคนึงนุช  ชิราวธัน์   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒.  นางปิ่นอนงค์  สุ่มแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๓.  นางยุรา  แตงจ๊อก   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๔.  นางสาวสมนึก  โพธิ์แก้ว  ครูคศ.๑ 
  ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ 
  ๑.  นางดวงดาว  ศรีสมุทร  ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒.  นางกิจตรา  โตงิ้ว   ครูช านาญการ 
  ๓)  มีควำมสำมำถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ๑.  นายละมูล  ไทยรี่   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒.  นายเจริญ  ภู่เพ็ง   ครูช านาญการพิเศษ 



 

    
 

 ๔)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ๑.  นางสาวนิรชรา  นิลนนท ์  ครูช านาญการ 
  ๒.  นายสุวินัย  ทองหล่อ   ครูผู้ช่วย 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพีงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  ๑.  นางนิรดา  มิตรสานนท์  ครูช านาญการพิเศษ 
  ๒.  นางศิริกาญจน์  บุญชู   ครชู านาญการ 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งก าหนดเป้าหมายขของแต่ละหัวข้อให้เหมาะสมตามสภาพจริงและบริบทของ
สถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ วันที่  ๑๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
           

                       
  (นายบุญเชิด  ทับศูนย์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์บ ำรุง) 

ที่  /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะครูประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

............................................................................................  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพภายในทุกระดับ และประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมี
การจัดรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะครูสรุป และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ระดับปฐมวัย 
  ๑.๑  นางนงเยาว์  ป้อมแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
  ๑.๒  นางสาวภสัสภร  เถื่อนแพ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ๑.๓  ว่าที่ร.ต.หญิงณัทม์กุณห์  สุธาจิรวัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ๑.๔  นางสาวศิริภา  ต๊ะวัง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
  ๒.๑  นายบุญเชิด ทับศูนย ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ 
  ๒.๒  นายเกษม  แตงจ๊อก   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๒.๓  นายละมูล  ไทยรี่   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๔  นายเจริญ  ภู่เพ็ง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๕  นางนิรดา  มิตรสานนท์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๖  นางยุรา  แตงจ๊อก   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๗  นางคนึงนุช  ชิราวธัน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๘  นางปิ่นอนงค์  สุ่มแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๙  นางดวงดาว  ศรีสมุทร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 



 

    
 

  ๒.๑๐  นางกิจตรา  โตงิ้ว   ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๒.๑๑  นางศิริกาญจน์  บุญชู  ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๒.๑๒  นางสาวสมนึก  โพธิ์แก้ว  ครูคศ.๑   กรรมการ 
  ๒.๑๓  นายสวุินัย  ทองหล่อ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๑๔  นางสาวนิรชรา  นิลนนท์  ครูช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ   
 โดยผู้ประเมินควรมีความรู้ลึกและเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในแง่มุมภาระงาน 
โครงสร้างเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารเพื่อช่วยชี้แนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรง
ประเด็นเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่  ๑๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

            

                             
  (นายบุญเชิด  ทับศูนย์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจนัทร์ (ลอมราษฎร์บ ารุง) 
 
 


