
บทสรุปของผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านวังวน หมู่ที่๗ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีเนื้อที่ ๑๖ 
ไร่ ๒ งาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน ครูช านาญการพิเศษ 2 คน ครูผู้ช่วย ๒ คน ครู พนักงานราชการ ๒ คน ครู
วิกฤต ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน นักการภารโรงอัตราจ้างชั่วคราว ๑ คน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 ระดับปฐมวัย โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ ดี 

 - มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก ผลการประเมิน ระดับ ดี  
โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 ๑.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

 ๒. โครงการอาหารกลางวัน 

 ๓. โครงการอาหารเสริม (นม) 
 ๔. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีนักเรียน 

 ๕. บันทึกพัฒนาการ 

 ๖. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

 ๗. รายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 ๘. ชิ้นงานประดิษฐ์ 
 ๙. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก   

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันให้ดีขึ้น และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกด้านต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา การเต้นร า การแต่งกายให้เหมาะสมกับขบวนพาเหรดและเชียร์กีฬา 
 

 - มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมิน ระดับ ดี 

 โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. หลักสูตรการศึกษาประถมวัยของสถานศึกษา 

 ๒. บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๓. ค าส่ังการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 ๔. แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๕. สมุดบันทึกการนิเทศภายใน 

 ๖. แฟ้มเกียรติบัตร, รางวัล, รูปถ่ายกิจกรรมระดับปฐมวัย 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ส่งเสริมให้ระดับปฐมวัยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ การแสดงออก ความสามารถด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
เช่น เล่นกีฬา ดนตรี ขบวนพาเหรด และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้น่าเล่น สวยงาม ปลอดภัย 



 - มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินระดับ ดี 

โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. หลักสูตรการศึกษาประถมวัยของสถานศึกษา 

 ๒. บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๓. ค าส่ังการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 ๔. แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๕. สมุดบันทึกการนิเทศภายใน 

 ๖. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในระดับปฐมวัย 

 ๗. แฟ้มเกียรติบัตร, รางวัล, รูปถ่ายกิจกรรมระดับปฐมวัย 

 ๘. แผนการจัดประสบการณ์ 

 ๙. บันทึกหลังสอน 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ด้านดนตรี กีฬา ขบวนพาหรด และการ                         
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ ดี 

 - มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินระดับ ดี 

โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๒. ผลการประเมินอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน 

 ๓. สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๔. ถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร, ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 

 ๕. ผลการประเมิน O-NET และ NT 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 สร้างความตระหนักให้ครูปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้นักเรียนมีความมานะ
พยายามศึกษาหาความรู้เต็มศักยภาพตามหลักสูตร 

 

 - มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมิน ระดับ ดี 

โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๒. เอกสารการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมชุดรับสัญญาณระบบ DLTV  

 ๓. ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าศิษย์เก่าจัดหาคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ๑๐ เครื่อง 
 ๔. ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จังหวัดระยอง 



แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑. จัดจ้างครูชั่วคราว ๑ ต าแหน่ง ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 ๒. ด าเนินการติว NT และ O-NET ตลอดปี 

 ๓. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แหล่งศิลปะ จังหวัดเชียงราย 

๔. ติดต่อสถาบันการศึกษาจัดหานักศึกษาฝึกงาน คอมพิวเตอร์, พลศึกษา, ดนตรี มาฝึกสอนในโรงเรียน  
 

- มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ระดับ ดี  
โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๒. แผนจัดการเรียนรู้ 
 ๓. สมุดนิเทศภายใน 

 ๔. แฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล 

 ๕. ภาพถ่ายกิจกรรม ดนตรี วงดุริยางค์ กีฬา ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร  
 ๖. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑. ติดต่อครูดนตรี โรงเรียนลิไทพิทยาคม มาช่วยสอนวิชาดนตรี สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง 
 ๒. ติดต่อนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา สุโขทัย มาฝึกงานช่วยสอนกีฬานักเรียน 

 ๓. ด าเนินการโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ าเป็นทุกคน 

๔. ให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทุกรายวิชา ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านวังวน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

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

  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังวน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ด้วยมติเป็นเอก
ฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยราชการต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

 

ลงชื่อ............................................................... 

(นายสมชาย  สว่างศรี) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

ลงชื่อ.............................................................. 

(นายธัชพล   โพธิทา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 
       

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนบ้านวังวน   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของ 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับขั้นพ้ืนฐาน  
3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและ
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้น
สังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูล
ส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                           
                                                                                                                              
                   (นายธชัพล        โพธิทา) 
                                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เร่ือง                   หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร            ก 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ         ง 
ค าน า             จ 

สารบัญ             ฉ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป           ๑  
1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร         ๒ 
1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม         ๓ 
1.4 ข้อมูลสภาพางภูมิศาสตร์         ๓ 
1.5 ข้อมูลด้านคมนาคม          ๓ 
๑.๖ ข้อมูลด้านประชากร          ๓ 

๑.๗ ข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณี         ๓
 1.๘ ข้อมูลด้านศาสนา          ๓ 

1.๙ ข้อมูลด้านภาษา          ๓ 
1.๑๐ ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ        ๓ 
๑.๑๑ ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค         ๓ 
๑.๑๒ ข้อมูลอ่ืน ๆ          ๔ 
๑.๑๓ ข้อมูลอาคาเรียนอาคารประกอบ        ๔ 
๑.๑๔ ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านวังวน        ๕ 
๑.๑๕ ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน        ๕ 
๑.๑๖ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา      ๖ 
๑.๑๗ ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน       ๖ 
๑.๑๘ ข้อมลูการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในแลภายนอกโรงเรียน      ๙ 
๑.๑๙ ข้อมูลงบประมาณ          ๙ 

 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
      ระดับการศึกษาปฐมวัย (๓ มาตรฐาน)         ๑๐ 

2.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
      ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๓ มาตรฐาน)       ๕๒ 

ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน          ๕๙ 
 ๓.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ        ๕๙ 
 3.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ๕๙ 
 



 

สารบัญ(ต่อ) 
เร่ือง                   หน้า 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

๔.๑ ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  
      ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     ๖๑ 

  ๔.๒ ประกาศโรงเรียนบ้านวังวน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 

                 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๖๒    ๖๖ 

  ๔.๓ ค าส่ังโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
                ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                และคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)    ๖๙ 

  ๔.๔ รูปภาพกิจกรรม / โครงการ         ๘๓
       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านวังวน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

       1.1  ชื่อสถานศึกษา:  โรงเรียนบ้านวังวน  
ทีอ่ยู่: หมู่ที่  7  บ้านวังวน   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64210 

สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

โทรศัพท์ : 087-194-1909   โทรสาร : -    

E-Mail : banwangwon_001@hotmail.co.th   

เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
    ผู้บริหาร  นายธัชพล  โพธทิา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน   
 

ประวัติโรงเรียนบ้านวังวน 

    โรงเรียนบ้านวังวน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  7   บ้านวังวน  ต าบลเมอืงเก่า     
อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  โทรศัพท์  087-194-1909  รหัสไปรษณีย์   64210    
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2523   โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวที่ประชาชนสร้างให้  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  28  เมตร เป็นที่เรียน  ซึ่งเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 

(ธนาคารกรุงเทพ5)  เปิดท าการ ชั้น ป.1 – ป.4 มีครู 4 คน นักเรียน 67 คน 

             ปี  พ.ศ.  2528  ได้งบประมาณจากทางราชการ  จ านวน 45,000  บาท  สร้างส้วม แบบ สปช.601 
/26 จ านวน 1  หลัง  (4 ที่) ซ่อมแซม ปี 2551 งบประมาณ  78,000.- บาท (เปล่ียนเป็น 6 ที่) 
             ปี พ.ศ.2538  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101 /26 จ านวน 1 หลัง ขนาด 3 
ห้องเรียน และบ่อเล้ียงปลาจากกรมประมง  จ านวน 1 บ่อ 

             ปี พ.ศ. 2542โรงเรียนบ้านลานดู่  หมู่ที่ 3  ต าบล วังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย ได้ยุบมาเรียนรวม 
และเม่ือวันที่ 12  มิถุนายน ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ 
และแต่งตั้ง นายส าราญ (รัฐพงศ์)  เฉิดพงษ์ตระกูล  มา เป็นครูใหญ่คนแรก 

             ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ 1,900,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 จ านวน 5 
ห้องเรียน 

             ปี พ.ศ.  2542 ได้รับงบประมาณ 270,000 บาท  ก่อสร้างต่อเติมชั้นล่าง  อาคารเรียน แบบ สปช. 
105/26  จ านวน  3  ห้องเรียน 

             ปี พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท   ก่อสร้างสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล แบบ สปช./26    
และได้รับจัดสรรงบประมาณ  90,000 บาท   ก่อสร้างถังน้ าซีเมนต์ แบบ ฝ 30 (พิเศษ) จ านวน 1 ชุด 

             ปี พ.ศ.  2544  ได้รับงบประมาณ ขยายไฟฟ้าภายในโรงเรียน 



             ปี งบประมาณ  2550  ได้รับงบประมาณอุทกภัย ให้ซ่อมแซมโรงอาหารและถนนดินลูกรังในโรงเรียน
จ านวน  345,000 บาท แต่ได้ขอเปลี่ยนแปลง งบประมาณ   โดยประชาชนจัดหาเงินสมทบ 65,751 ไปจัดสร้าง
อาคาร ขนาด กว้าง 8 เมตร  ยาว 21 เมตร สูง 4 เมตร จดัเป็นหอประชุม 

             เดือน มกราคม  2552 ได้จัดสร้างต่อเติมด้านหลังและด้านข้าง อาคารหอประชุม      อีกด้านละ 4.70 
เมตร  จัดเป็นโรงอาหาร  ห้องครัว โดยใช้เงินจากการบริจาค ท าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 

              ปี  พ.ศ.  2552  ได้งบประมาณจากทางราชการ  จ านวน 230,000  บาท  สร้างส้วม แบบ สปช.603 
/26 จ านวน 1   หลัง  ( 4 ที)่  
              ปี  พ.ศ.  2556  ได้จัดทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา  มาท ารั้วรอบบริเวณด้านข้างทั้ง 2 ข้าง 
และปูกระเบ้ืองบริเวณเสาธง  ตลอดจนปูกระเบื้องรอบหอประชุมและทางไปส้วม 

              ปี  พ.ศ.  2558  ได้จัดท ารั้วคอนกรีต ด้านทิศใต้ สูง 2 เมตร  ยาว  78 เมตร รอบด้านทิศใต้ และพ้ืน
คอนกรีต โรงจอดรถนักเรียน กว้าง  7  เมตร  ยาว  16 เมตร           
ปี 2559 ได้จัดท ารั้วคอนกรีตอีก  จ านวน  100 ช่อง  จนรอบบริเวณโรงเรียน  และขยายระเบียงอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ พร้อมท าที่นั่ง มุงหลังคาด้านหน้า  และซ่อมแซมหลังคากระเบ้ืองที่ช ารุด และซ่อมเปล่ียนไม้ป้ันลม  เชิงชาย 

 ปี พ.ศ. 2560 ได้จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 จ านวน 10 ชุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวน 30 ชุด 

 ปี พ.ศ. 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังวนได้ทอดผ้าป่าซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน ๑๐ เครื่อง และเครื่องป
ริ้นท์เตอร์ ๒ เครื่อง 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับนายเจษฎา แก้วหริ่ง มอบเสาประตู
ฟุตบอล ๑๑ คน ให้โรงเรียน ๔ คู่ และร้านป้าสังเวียนปลาเผามอบเมโลเดียนให้กับโรงเรียน ๔ เครื่อง  
 - โรงเรียนเข้าเป็นสมาคมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุโขทัย 

 - โรงเรียนเข้าโครงการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

 - โรงเรียนเข้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.ส๘.) โดยส านักศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างสนามฟุตซอลพื้นยางให้กับโรงเรียน
บ้านวังวน ๑ สนาม 

        ปัจจุบันมีนายธัชพล โพธิทา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  เปิดท า การสอน  2  ระดับ   คือ 

                   ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้น อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 

                   ระดับประถมศึกษา   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

มีนักเรียน  ๙๕  คน  มีบุคลากร (ครู) ๓  คน ครูผู้ช่วย ๒ คน  ครูอัตราจ้าง (รร.)  ๓  คน  พนักงานราชการ ๒ คน ครู
วิกฤต ๑ คน  ครูธุรการ 1 คน  นักการภารโรง (อัตราจ้าง)  1  คน   
 

 

 

 



 

3.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีประชากรประมาณ  813  
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่วัดวังวน  อบต.เมืองเก่า  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา  โดยอาศัยน้ าฝน  
เล้ียงวัว รับจ้างและค้าขาย  ส่วนใหญ่มีที่ท ากินเป็นของตนเอง  ประชาชนส่วนหนึ่งอพยพมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มาท ามาหากิน ตั้งบ้านเรือน ณ ที่นี้  ประชาชนนับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีสงกรานต์  บวชนาค  ประเพณีแต่งงาน  ขึ้นบ้านใหม่  ลอยกระทง   

4. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
สภาพโดยทั่วไปของบ้านวังวน  ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ราบ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ       บ้านลานดู่   หมู ่3  ต าบลวังน้ าขาว   อ าเภอบ้านด่านลานหอย  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ       บ้านวังตะคร้อ   ต าบลเมืองเก่า   อ าเภอเมืองสุโขทัย 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ       ป่าชุมชนบ้านวังวน 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ       บ้านด่านลานหอย   ต าบลบ้านด่านลานหอย   อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

5. การคมนาคม 

เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน  เป็นเส้นทางลาดยางอยู่ห่างจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย     
เขต 1 ประมาณ 15   กิโลเมตร  การเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

6. ประชากร 

บ้านวังวน  มีประชากรจ านวน 813 คน  

7. วัฒนธรรมประเพณี 
ประเพณีที่ส าคัญ คือประเพณีสงกรานต์  บวชนาค  ประเพณีแต่งงาน  ขึ้นบ้านใหม่  ลอยกระทง   

8. ศาสนา 

ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  

9. ภาษา 

ภาษาท่ีส่ือสารใช้ภาษาสุโขทัยและอีสาน 

10. การประกอบอาชีพ 

ประชากรมีอาชีพท านาโดยอาศัยน้ าฝน  เล้ียงวัว รับจ้างและค้าขาย  ส่วนใหญ่มีที่ท ากินเป็นของตนเองรายได้
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง   

11. สาธารณูปโภค 

โรงเรียนมีประปา  ไฟฟ้า และมีบริการอินเทอร์เน็ตผ่าน 

 



12. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

-  สถานบริการด้านสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมส่งสุขภาพต าบลวังตะคร้อ 

-  สถานบริการด้านงบอาหารกลางวันนักเรียน งบนม คือ อบต.เมืองเก่า 
-  โรงเรียนที่เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 

-  โรงเรียนที่เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 

13. ข้อมูล อาคารเรียนอาคารประกอบ 

ตาราง  แสดงข้อมูลอาคารเรยีนอาคารประกอบ 

 

ที ่
ประเภท
สิ่งก่อสร้าง 

 

แบบ 

 

ขนาด 

 

ปีที่สร้าง 

 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

อายุการใช้งาน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

อาคารเรียน 

อาคารเรียน 

ส้วม 

ส้วม 

ส้วม 

สนามวอลเล่ย์บอล 

ถังเก็บน้ าฝน 

หอประชุม 

สระน้ า(บ่อเล้ียงปลา) 

สปช.101/26 

สปช.105/26 

สปช.601/26 

ประชาชนสร้าง 
สปช.603/26 

สปช./26 

ฝ.30 (พิเศษ) 
ประชาชนสมทบ 

กรมประมง 

3 ห้อง 
8 ห้อง 
4 ที ่
4 ที ่
4 ที ่
160 ตรม. 

30 ลบ.ม. 

168 ตร.ม. 

72 ตร.ม. 

2536 

2541 

2528 

2548 

2552 

2542 

2543 

2550 

2538 

780,000 

2,170,000 

45,000 

40,000 

23,000 

100,000 

90,000 

400,000 

100,000 

23 ป ี

18 ป ี

30 ป ี

10  ปี 
  7 ป ี

17 ป ี

16  ปี 
 9  ป ี

21 ป ี

แผนผังโรงเรียนบ้านวังวน

 



14. ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านวังวน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
สอนระดับชั้น/
ครูประจ าวิชา/
ดูแลห้อง 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

นายธัชพล  โพธิทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน ทุกชั้นเรียน ช านาญการพิเศษ กศ.ม 

นางธัญชนก เฉลิมพีระโรจน์ ครู ค.ศ.3 ป.2 ช านาญการพิเศษ กศ.บ 

นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง ครู ค.ศ.3 ป.5 ช านาญการพิเศษ คบ. 
นางสาวสุปราณี อินทร์สม ครูผู้ช่วย ป.1 - ศศ.บ 

นางสาวสุนารี สนิทรักษ์ ครูผู้ช่วย ป.1 - ป.6 - คบ. 
นางสาวเบญญาภา มลิวัลย์ พนักงานราชการ ป.6 - คบ. 
นายกิติคุณ รักแจ้ง พนักงานราชการ - - คบ. 
นางสาวกมลชนก เพิ้งจันทร์ ครูวิกฤต อ.3 - คบ. 
นางสาวสุพัชราวดี เขียนน้อย อัตราจ้าง อ.2 - ม.6 

นายภูมิพงศ์  โพธิทา อัตราจ้าง ป.4 - ศศ.บ 

นางสาวณัฐชลิกา เฮียงกุล อัตราจ้าง ป.3 - คบ. 
 

15. ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านวังวน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  95  คน 

ระดับชั้น 

 

จ านวนห้อง เพศ รวม หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
อ.2 1 3 3 3  

อ.3 1 5 6 11  

รวม 1 8 9 17  

ป.1 1 8 5 13  

ป.2 1 6 6 12  

ป.3 1 8 5 13  

ป.4 1 4 8 12  

ป.5 1 6 7 13  

ป.6 1 8 7 15  

รวม 6 40 38 78  

รวมทั้งหมด 8 48 47 95  

 



 

16.  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562 

 

วิชา จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 7 8 7 3 12 14 65.38 

คณิตศาสตร์ 7 9 7 3 5 9 51.28 

วิทยาศาสตร์ 7 8 1 6 2 13 47.43 

สังคมศึกษา 9 5 0 4 2 14 43.59 

ประวัติศาสตร์ 9 3 9 4 13 14 66.66 

สุขศึกษา 12 8 4 9 13 15 78.20 

ศิลปะ ดนตรี 13 7 6 0 13 15 69.23 

การงานฯ 11 5 2 7 13 15 75.64 

ภาษาอังกฤษ 7 6 7 3 10 9 53.85 

รวมจ านวน 82 59 43 39 83 118 130.01 

 
17. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 70.69 56.00 63.34 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 72.81 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
   

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

จ านวน 

( คน) 
คิดเป็นร้อยละ จ านวน 

( คน) 
คิดเป็นร้อยละ จ านวน 

( คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

14 100 14 92.86 14 100 

     
  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 

        1.  การอ่านออกเสียง ..........14..........คน 

        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ...............14.........คน 

        3.  รวม 2 สมรรถนะ ............14........คน  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2561 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉล่ียทั้ง 3 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 52.62 45.34 50.41 49.46 

ระดับเขตพ้ืนที่ 52.73 47.89 47.57 49.39 

ระดับจังหวัด - - - - 

ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

       
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2560 – 2561 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
 2561 

ผลต่าง 

ด้านภาษา 47.69 52.62 -4.93 

ด้านค านวณ 35.82 45.34 -9.52 

ด้านเหตุผล 40.21 50.41 -10.2 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 41.24 49.46 -8.22 

 

 

 

 



 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 48.13 35.71 34.71 27.86 

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 47.75 31.60 34.30 30.86 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 50.82 48.13 -2.69 

คณิตศาสตร์ 32.06 35.71 3.65 

วิทยาศาสตร์ 35.41 34.71 .0.70 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 32.94 27.86 -5.08 

 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  
ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 15 5 33.33 

คณิตศาสตร์ 15 4 26.66 

วิทยาศาสตร์ 15 0 0.00 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 15 1 20.00 

 

 

 

 

 

 



 

18.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

       จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. ห้องสมุด 6 11 13 12 13 12 13 15 

2. แปลงเกษตร 6 11 13 12 13 12 13 15 

3. ห้องคอมพิวเตอร์ 6 11 13 12 13 12 13 15 

 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. สวนงนุช 6 11 13 12 13 12 13 15 

2. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 

    กองทัพเรือ  
6 11 13 12 13 12 13 15 

3. อุทยานหินล้านปีและฟาร์ม    
    จระเข ้

6 11 13 12 13 12 13 15 

19. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 394,115 

- เงินนอกงบประมาณ 20,000 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      414,115 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  ข้อมูลผลการประเมินตนเอง 
รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพิจารณา 

และเคร่ืองมือประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพของเด็ก  
ประเด็นย่อยที่  ๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 
ค าอธิบาย 

           เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสงูตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์กันได้ดี  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  หลีกเล่ียงสภาวะที่เส่ียงต่อโรค  ส่ิงเสพติด  และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ที่
เส่ียงอันตราย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของอนามัย 
๒. มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี 

 ๓. รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
  ๔. เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว  ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
  ๕. ใช้มือ  -  ตาประสานสัมพันธ์กัน   
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ ๘๐- ๘๙ 

๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙   

๒ 
ปานกลาง 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
ร้อยละ ๕๐– ๖๙   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑  พัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย 
                             ของตนเองได้ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
ชั้น อนุบาล  3 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เด็กชายกฤษณพล  พรมเนตร √     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผล

การพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็ก เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

- บันทึกน้ าหนัก  ส่วนสูง 
- บันทึกการสังเกต 
- ตรวจพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลตามสภาพจริง 

๒ เด็กชายชัพวิชญ์  แสงสว่าง √     

๓ เด็กชายพลพล  จันทร์โพธิ์ √     

๔ เด็กชายวุฒิภัทร  หลักทอง √     

๕ เด็กชายอนันต์สิทธ์ิ  ปรุงเรณู √     

๖ เด็กหญิงนัฏนิชา  ปานข า √     

๗ เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงดาว √     

๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มากจ้อย √     

๙ เด็กหญิงวันวิสา  พุ่มทอง √     

๑๐ เด็กหญิงสุภาพร  บัวโรย √     

๑๑ เด็กหญิงสิดาพร  ประเสริฐศรี √     

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 11 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 11 
ระดับคุณภาพ 5 

 
    ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน 

(นางสาวกมลชนก    เพิ้งจันทร์) 
 

 

 

 

 



ประเด็นพิจารณาที่  ๑  พัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัย 
                             ของตนเองได้ 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
 

ชั้น อนุบาล  2 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เด็กชายกฤษฎา ตาด ี √     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผล

การพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็ก เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

- บันทึกน้ าหนัก  ส่วนสูง 
- บันทึกการสังเกต 
- ตรวจพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลตามสภาพจริง 

๒ เด็กชายณัฐนภัทร ศรเีลิศ √     

๓ เด็กชายปรินทร   อยู่ท้วม √     

๔ เด็กหญิงณัฐธิดา เท่ียงตรง √     

๕ เด็กหญิงณัฐนพิน คงคีร ี √     

๖ เด็กหญิงอินทิราณีย์ บุญเม่น √     

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 6 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 6 
ระดับคุณภาพ 5 

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย) 
 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก 
        ประเด็นพิจารณาที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล 
                                    ความปลอดภัยของตนเองได้ 

                   
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ 

อนุบาล 2 6 6 100 5 
อนุบาล 3 11 11 100 5 

     
     
     
     
     
     

รวมเฉล่ีย 100    
 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล   โพธิทา )                ( นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง )



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 

ค าอธิบาย 
 เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความม่ันใจ  กล้าพูด 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด  ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
 
ประเด็นพิจารณา 
๑. เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

๒. เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓. เด็กสนใจ  มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ  ดนตรีและการเคล่ือนไหว 
๔. เด็กซ่ือสัตย์สุจริต 
๕. เด็กมีความเมตตากรุณา  มีน้ าใจ  และช่วยเหลือแบ่งปัน 
๖. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๗. เด็กมีความรับผิดชอบ 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ ๘๐-๘๙ 

๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ ๗๐-๗๙   

๒ 
ปานกลาง 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ร้อยละ  ๕๐–๖๙   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 
 

 

 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้           

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
ชั้น อนุบาล 3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เด็กชายกฤษณพล  พรมเนตร √     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ของเด็ก เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- สอบถามพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
ตามสภาพจริง 

๒ เด็กชายชัพวิชญ์    แสงสว่าง √     

๓ เด็กชายพลพล      จันทร์โพธิ์ √     

๔ เด็กชายวุฒิภัทร     หลักทอง √     

๕ เด็กชายอนันต์สิทธ์ิ  ปรุงเรณู √     

๖ เด็กหญิงนัฏนิชา     ปานข า √     

๗ เด็กหญิงปาณิสรา    ดวงดาว √     

๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มากจ้อย √     

๙ เด็กหญงิวันวิสา      พุ่มทอง √     

๑๐ เด็กหญิงสุภาพร     บัวโรย √     

๑๑ เด็กหญิงสิดาพร    ประเสริฐศรี √     

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 11 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 11 
ระดับคุณภาพ 5 

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(นางสาวกมลชนก    เพิ้งจันทร์) 
 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณาที่  ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
         
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
ชั้น อนุบาล 2 

เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เด็กชายกฤษฎา        ตาดี √     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ของเด็ก เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- สอบถามพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
ตามสภาพจริง 

๒ เด็กชายณัฐนภัทร     ศรีเลศิ √     

๓ เด็กชายปรินทร      อยู่ท้วม √     

๔ เด็กหญิงณัฐธิดา       เที่ยงตรง √     

๕ เด็กหญิงณัฐนพิน       คงคีรี √     

๖ เด็กหญิงอินทิราณีย์    บุญเม่น √     

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 6 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 6 
ระดับคุณภาพ 5 

 
         ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

    (นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ต่อ) 
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก 
  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้      ประเด็นพิจารณาท่ี  ๒

     

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ 

อนุบาล 2 6 6 100 5 
อนุบาล 3 11 11 100 5 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเฉล่ีย 100    
 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล   โพธิทา )                ( นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง )



 
 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 

 

  ประเด็นพิจารณา ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

 

ค าอธิบาย 
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การย้ิมทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐาน
ครอบครัว  เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง 
 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 ๒. เด็กมีวินัยในตนเอง 
 ๓. เด็กประหยัดและพอเพียง 
 ๔. เด็กดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๕. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
 ๖. เด็กยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๗. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
 ๘. เด็กปฏิบัติเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

ระดับคุณภาพ 

 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

ร้อยละ ๘๐-๘๙เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   

๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ร้อยละ ๗๐-๗๙   

๒ 
ปานกลาง 

ร้อยละ  ๕๐–๖๙  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   

 

 



 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

เด็กพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประเด็นพิจารณาท่ี  ๓ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
ชั้น อนุบาล3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เด็กชายกฤษณพล  พรมเนตร √      ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ของเด็ก 
เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- สอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง จาก   
ผู้ปกครอง ครู  เพ่ือน ๆ และตัวเด็กเอง 
-สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน 
 

๒ เด็กชายชัพวิชญ์  แสงสว่าง √     

๓ เด็กชายพลพล  จันทร์โพธิ์ √     

๔ เด็กชายวุฒิภัทร  หลักทอง √     

๕ เด็กชายอนันต์สิทธ์ิ  ปรุงเรณู √     

๖ เด็กหญิงนัฏนิชา  ปานข า √     

๗ เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงดาว √     

๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มากจ้อย √     

๙ เด็กหญิงวันวิสา  พุ่มทอง √     

๑๐ เด็กหญิงสุภาพร  บัวโรย √     

๑๑ เด็กหญิงสิดาพร  ประเสริฐศรี √     

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 11 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ขึ้นไป 11 
ระดับคุณภาพ 5 

        
  ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(นางสาวกมลชนก    เพิ้งจันทร์) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

เด็กพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประเด็นพิจารณาท่ี  ๓ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
ชั้น อนุบาล3 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล  ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ เด็กชายกฤษฎา         ตาดี √      ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อนผลการ

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ของเด็ก 
เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- สอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง จาก   
ผู้ปกครอง ครู  เพ่ือน ๆ และตัวเด็กเอง 
-สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน 
 

๒ เด็กชายณัฐนภัทร       ศรีเลิศ √     

๓ เด็กชายปรินทร       อยู่ท้วม √     

๔ เด็กหญิงณัฐธิดา        เที่ยงตรง √     

๕ เด็กหญิงณัฐนพิน       คงคีรี √     

๖ เด็กหญิงอินทิราณีย์    บุญเม่น √     

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 6 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ขึ้นไป 6 
ระดับคุณภาพ 5 

        
     ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

(นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ต่อ) 
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 
 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ 

อนุบาล 2 6 6 100 5 
อนุบาล 3 11 11 100 5 

     
     
     
     
     
     
     

รวมเฉล่ีย 100    

 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ  

       ( นายธชัพล   โพธิทา )                ( นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง )



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ประเด็นพิจารณาท่ี ๔   

 

ค าอธิบาย 

เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง  การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวง   หาความรู้
ได ้
 
ประเด็นพิจารณา 
 ๑. เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
 ๒. เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

 ๓. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด 
 ๔. เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
 ๕. เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 ๖. เด็กท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 ๗. เด็กแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
 ๘. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
 ๙. เด็กมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเย่ียม 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 
๙๐ ขึ้นไป 

๔ 
ดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 
๘๐ - ๘๙ 

๓ 
ดี 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 
๗๐ - ๗๙   

๒ 
ปานกลาง 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ  
๕๐ – ๖๙   

๑ 
ก าลังพัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ประเด็นพิจารณาท่ี ๔   

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
ชั้น อนุบาล 3 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ 3 ๒ ๑ 
๑ เด็กชายกฤษณพล  พรมเนตร √     ตรวจสอบเอกสารร่องรอยที่สะท้อนผล

ด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ของเด็ก เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- โครงงาน 
-  แฟ้มผลงานเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- สอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง จาก   
ผู้ปกครอง ครู  เพ่ือน ๆ และตัวเด็กเอง 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน 
- สังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

๒ เด็กชายชัพวิชญ์    แสงสว่าง √     

๓ เด็กชายพลพล      จันทร์โพธิ ์ √     

๔ เด็กชายวุฒิภัทร    หลักทอง √     

๕ เด็กชายอนันต์สิทธ์ิ  ปรุงเรณู √     

๖ เด็กหญิงนัฏนิชา    ปานข า √     

๗ เด็กหญิงปาณิสรา   ดวงดาว √     

๘ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มากจ้อย √     

๙ เด็กหญิงวันวิสา      พุ่มทอง √     

๑๐ เด็กหญิงสุภาพร     บัวโรย √     

๑๑ เด็กหญิงสิดาพร    ประเสริฐศรี √     

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 11 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 11 
ระดับคุณภาพ 5 

          
       ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

 (นางสาวกมลชนก     เพิ้งจันทร์) 
 

 

 

 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ประเด็นพิจารณาท่ี ๔   

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กตามประเด็นที่ก าหนดแล้ว 
             ท าเครื่องหมาย   ให้ตรงกับตามความเป็นจริง 
ชั้น อนุบาล 2 
เลขที่ ชื่อ – สกุล ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ 3 ๒ ๑ 

๑ เด็กชายกฤษฎา       ตาดี √     ตรวจสอบเอกสารร่องรอยที่สะท้อนผล
ด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ของเด็ก เช่น  
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- โครงงาน 
-  แฟ้มผลงานเด็ก 
- แบบประเมิน/แบบสังเกต 
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- สอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง จาก   
ผู้ปกครอง ครู  เพ่ือน ๆ และตัวเด็กเอง 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน 
- สังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

๒ เด็กชายณัฐนภัทร     ศรีเลศิ   √   

๓ เด็กชายปรินทร      อยู่ท้วม  √    

๔ เด็กหญิงณัฐธิดา       เที่ยงตรง  √    

๕ เด็กหญิงณัฐนพิน      คงคีรี √     

๖ เด็กหญิงอินทิราณีย์   บุญเม่น  √    

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ  ๓  ขึ้นไป 6 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 6 
ระดับคุณภาพ 4 

          
   ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน 

                                       (นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย) 
 

 

 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
แบบสรุประดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 

  ประเด็นพิจารณาท่ี  ๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ 

อนุบาล 2 6 6 100 5 
อนุบาล 3 11 11 100 5 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเฉล่ีย 100    

 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล   โพธิทา )                ( นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปการมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็ก 
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละของ 

จ านวนนักเรียน ที่
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร่างกาย  17 100 
อารมณ์ จิตใจ 17 100 

สังคม 17 100 

สติปัญญา 17 100 

เฉล่ียร้อยละเด็กมีพัฒนาการ 4 ด้าน  
ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 

17 100 

 
    
ลงชื่อ........................................กรรมการ                  ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ  

       ( นายธชัพล   โพธิทา )                ( นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง ) 



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณา มาตรฐาน  ค าอธิบาย  และระดับคุณภาพโดยรวม  ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยัที่ก าหนด แล้วท าเครื่องหมาย     
            ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเย่ียม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๑. ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
๒. มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตร
และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมใน
การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๓. มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน 
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก  

5 
............... 

 
5 

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

5 
................ 

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

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

 
........... 

 
 

........... 
 
 
 

.......... 

 
........... 

 
 

........... 
 
 
 

.......... 

- สัมภาษณ์/สอบถาม  ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นพิจารณา 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน  เช่น 

 หลักสูตรสถานศึกษา 
 แผนการจัดประสบการณ์ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการ
กิจกรรม 

 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 บันทึกพัฒนาการเด็ก 

 สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 

รวมเฉล่ีย (คะแนนที่ได้ หาร 3 )  

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่าเฉล่ีย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง)  

แปลผล 5 

 
ลงชื่อ..........................................กรรมการ                   ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

                                      ( นายธัชพล    โพธิทา )                                                   ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง )



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๒  
 
ประเด็นพิจารณาที ่๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็ก 

๓. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
และบริบทของท้องถิ่น เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และบริบทของ
ท้องถิ่น เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 

๓ 
ดี 

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก  

๒ 
ปานกลาง 

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไมส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ..........................................กรรมการ                   ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

                                      ( นายธัชพล    โพธิทา )                                                   ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเย่ียม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา(๑) 

๑. มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
 

 

 √    - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น  

 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 หลักฐานการประเมินและพัฒนาหลักสูตร 

 แผนการจัดประสบการณ์ 

ฯลฯ 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่ ๒  (ต่อ) 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
 

ประเด็นพิจารณา 

๑. การจัดชั้นเรียน สัดส่วนครู/นักเรียนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒.  ครูมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน/ครูสอนตามความถนัด 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษาจัดครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัยไดเ้หมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน
อย่างพอเพียงกับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยไดเ้หมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

๓ 
ดี 

สถานศึกษาจัดครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนที่
จบการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษาจัดครเูข้าสอนตามภารกิจการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษาขาดแคลนอัตราก าลังครูไม่สามารถจัดครูเข้าสอนระดับปฐมวัยให้เพียงพอกับ    
ชั้นเรียน 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 
 
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการ                   ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

                                      ( นายธัชพล    โพธิทา )                                                   ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ยอดเย่ียม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

  √   - แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์   

 ทะเบียนประวัติคร ู
 แผนการจัดชั้นเรียน 

 บันทึกการประชุม ค าส่ังมอบหมายงาน 
 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)มาตรฐานที่ ๒  

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 
ค าอธิบาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

 

        ประเด็นพิจารณา 

 ๑.  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

          ๒. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการจัดประสบการณ์
ของเด็ก 

 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความต้องการชองครูและสถานศึกษา  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา  

๓ 
ดี 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น
รายบุคคล  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก 

๑ 
ก าลัง
พัฒนา 

สถานศึกษาไม่มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็ก 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 

 
ลงชื่อ..........................................กรรมการ                   ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

                                      ( นายธัชพล    โพธิทา )                                                   ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 

 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ  
ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ยอดเย่ียม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา
(๑) 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

 √    สัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง เกี่ยวกับความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ของครู 

ตรวจเอกสาร 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 

 ค าส่ัง/บันทึกการประชุม 

 แฟ้มสะสมผลงานครู 
 ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 

 แผนการจัดประสบการณ์ 

 บันทึกการนิเทศ 

 รายงานอบรมการพัฒนาครู  ฯลฯ 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
กระบวนการบริหารและการจัดการของ๒.  (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที ่๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุม
ประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
ประเด็นพิจารณา 
สถานศึกษาจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

๑. มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้อย่างเพียงพอและขนาดเหมาะสมกับเด็ก สะอาดและปลอดภัย 
๒. มีมุมหนังสือ และจ านวนหนังสือ เพียงพอเหมาะสมกับวัย 
๓. มีพ้ืนที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นที่เหมาะสม ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
๔. มีพ้ืนที่ส าหรับการแปรงฟัน ล้างหน้า และท าความสะอาดร่างกาย 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ ส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ ส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

๓ 
ดี 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีมุมประสบการณ์  

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที ่๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  

หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

  
๔. จัดภาพแวดล้อมและ
ส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
 

 

 √    - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร  
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ 
 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  
เช่น 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 

 รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
จัดสภาพแวดล้อม 

 แบบส ารวจและสรุปความพึงพอใจ 

- ตรวจสภาพแวดล้อมตามสภาพจริง เช่น อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้  / ห้องเรียน /ห้องปฏิบัติการ / สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ /ห้องสมุด 
ฯลฯ 

 
ลงชื่อ..........................................กรรมการ                   ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

                                      ( นายธัชพล    โพธิทา )                                                   ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่ ๒  (ต่อ) 

 

ประเด็นพิจารณาที ่๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ 

                           จัดประสบการณ์ส าหรับครู 
ค าอธิบาย                
 สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษาอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 
ยอดเย่ียม 

สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครูอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเพียงพอกับความจ าเป็น 

๔ 
ดีเลิศ 

สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครูอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๓ 
ดี 

สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
อย่างเหมาะสม 

๒ 
ปานกลาง 

สถานศึกษาให้บริการวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษาไมอ่ านวยความสะดวก /ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณาที่ ๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับคร ู
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๕.ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับ
คร ู

 √    - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ 
 ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  
เช่น 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการกิจกรรม 

 รายงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
จัดสภาพแวดล้อม 

 ส่ือตามมุมประสบการณ์ 

 ตรวจสภาพแวดล้อมตามสภาพจริง เช่น ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้  / ห้องเรียน /วัสดุอุปกรณ์ /
ห้องสมุด ฯลฯ 

 
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการ                   ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

                                      ( นายธัชพล    โพธิทา )                                                   ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่ ๒  (ต่อ) 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ค าอธิบาย 
      สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดรับกันมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน  และจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นพิจารณา 
๑.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. ด าเนินการตามแผน  
๔. มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   
๕. ติดตามผลการด าเนินงาน 
๖. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
๗. น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 



 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 

ยอดเย่ียม 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๔ 
ดีเลิศ 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

๓ 
ดี 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๒ 
ปานกลาง 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
ประเด็นพิจารณาที่ ๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย     ให้ตรงกับ ตามความเป็นจริง 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ  
หลักฐาน/ร่องรอย/แหล่งข้อมูล ยอดเย่ียม 

(5) 
ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลังพัฒนา 
(๑) 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

 √    - สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ 
ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ ข้อมูล
เชิงประจักษ์  เช่น 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี , โครงการ
กิจกรรม 

 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / วารสารโรงเรียน 

 เว็บไซต์โรงเรียน  
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการ                   ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ 

                                      ( นายธัชพล    โพธิทา )                                                   ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง )



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

(๕) 
ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(๓) 

ปานกลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา 

(๑) 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง๔ด้านสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

 √    

๒.จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   √   

๓.ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  √    

๔.จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

 √    

๕.ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

 √    

๖.มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

 √    

รวม      
รวมเฉล่ีย (คะแนนที่ได้ หาร 6 )  

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่าเฉล่ีย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
ให้ปัดขึ้น หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

3.83 

แปลผล 4 

 
 

ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล    โพธิทา )                                       ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

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

  

ประเด็นพิจารณาที่ ๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล     
                           เต็มศักยภาพ  
ค าอธิบาย  

ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

ประเด็นพิจารณา 

๑. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
๒. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 

 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ 

ยอดเย่ียม 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างที่ดี 

๔ 
ดีเลิศ 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๓ 
ดี 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็กรายบุคคล 

๒ 
ปานกลาง 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไมส่มดุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ(ต่อ) 

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

ประเด็นพิจารณาที่ ๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ นางสาวกมลชนก  เพ้ิงจันทร์  √    - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

• หลักสูตรสถานศึกษา 
• แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผล  
 หลังการสอน 

• ส่ือการเรียนการสอน 

• ผลงานนักเรียน 

• ภาพถ่าย 

                     ฯลฯ 

 

๒ นางสาวสุพัชราวดี เขียนน้อย  √    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่าเฉล่ีย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  
                          หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

4 

 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล    โพธิทา )                                       ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
ค าอธิบาย 
 ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการ ความสนใจความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
ประเด็นพิจารณา 
๑.  การเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ  ความสนใจและ  
     ความสามารถ 
๒.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

๓ 
ด ี

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๒ 
ปานกลาง 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม อย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ไมส่ร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม อย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

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

ประเด็นพิจารณาที่ ๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย  √    - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

• แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผล  
 หลังการสอน 

•  แฟ้มข้อมลูผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

• ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอน 

• ผลงานนักเรียน 

• ภาพถ่าย 

                     ฯลฯ 

 

๒ นางสาวกมลชนก   เพ้ิงจันทร์  √    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่าเฉล่ีย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  
                         หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

4 

 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล    โพธิทา )                                       ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 
ค าอธิบาย 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์  
ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ครจูัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
๓. ครูเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 
ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ยอดเย่ียม 

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สือ่
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย 

๔ 
ดีเลิศ 

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สือ่
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

๓ 
ดี 

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สือ่
และเทคโนโลยี 

๒ 
ปานกลาง 

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไมเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 
--------------------- 

ประเด็นพิจารณาที่ ๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑ นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย  √    - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง  
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

  •  แผนการจัดประสบการณ์ 
• ภาพถ่ายกิจกรรม 

•  แบบประเมินความพึงพอใจ 

- สังเกตสภาพบรรยากาศจริงในห้องเรียน 

- สังเกตการใช้ส่ือเทคโนโลยีของครูและ
การมีส่วนร่วมของเด็ก 

                      
 

๒ นางสาวกมลชนก   เพ้ิงจันทร์  √    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่าเฉล่ีย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น 
                          หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

4 

 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล    โพธิทา )                                       ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการประเมินรายมาตรฐานตามประเด็นพจิารณา 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  (ต่อ) 

----------------------   
ประเด็นพิจารณาที่ ๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ   
                           เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
ค าอธิบาย 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  
วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นพิจารณา 

๑. การประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน 

๒. การใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

๓.การพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ระดับคุณภาพ  

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ยอดเย่ียม 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการเครื่องมือที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

๔ 
ดีเลิศ 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการเครื่องมือที่หลากหลายและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๓ 
ดี 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๒ 
ปานกลาง 

ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์ 

๑ 
ก าลังพัฒนา 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กแต่ไม่มีการน าผลการประเมินที่ ได้ ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 
--------------------- 

ประเด็นพิจารณาที่ ๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
                          ปรับปรงุการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
  
ค าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินพิจารณาค าอธิบายระดับคุณภาพที่ก าหนดแล้วท าเครื่องหมาย    ให้ตรงกับ  
            ระดับคุณภาพของครูรายบุคคลตามความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล ครูและบุคลากร ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน/แหล่งข้อมูล 5 4 ๓ ๒ ๑ 
๑ นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย  √    - การสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
- ตรวจเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์  เช่น 

  •  แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกผล
หลังสอน 

  •  เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 

  •  บันทึกการประเมินผลคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของเด็กตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ผลงาน/ชิ้นงานเด็ก 

 

๒ นางสาวกมลชนก   เพ้ิงจันทร์  √    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่าเฉล่ีย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น 
                          หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

4 

 
 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล    โพธิทา )                                       ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
ยอด
เย่ียม 
(๕) 

ดีเลิศ 
(๔) 

ดี 
(๓) 

ปาน
กลาง 
(๒) 

ก าลัง
พัฒนา 

(๑) 
๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง

สมดุลเต็มศักยภาพ 

 √    

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

 √    

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

 √    

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

 √    

รวม      
รวมเฉล่ีย (คะแนนที่ได้ หาร 4 )  

สรุประดับคุณภาพ  (ใช้ค่าเฉล่ีย กรณีมีเศษ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป     
                             ให้ปัดขึ้น หากมีเศษไม่ถึง0.5 ให้ตัดเศษทิ้ง) 

4.00 

แปลผล 4 

             
  
 
ลงชื่อ........................................กรรมการ                 ลงชือ่............................................กรรมการและเลขาฯ 

       ( นายธชัพล    โพธิทา )                                       ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดี 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

4 3 2 1 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

 ⁄   

2) มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ⁄   

3) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

 ⁄   

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ⁄   

5) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตนาที่ดีต่ออาชีพ  ⁄   

6) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ⁄   

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ⁄   

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

 ⁄   

3) มีคุณลักษณะในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ⁄   

คะแนนรวม 27 

คะแนนเฉล่ีย 3.00 

ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 
 

ข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

  1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 

  2. ผลการประเมินอ่านคล่อง เขียนคล่องทั้งห้องเรียน 

  3. โครงการ / กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 

  4. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

  5. ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียน 

  6. เกียรติบัตร 

  7. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  



 

กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามบริบท
และศักยภาพของผู้เรียน มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัด
กิจกรรมตามศักยภาพและเหมาะสมแก่ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาการเรียนรู้ เช่น การทดลอง การสาธิต การระดมสมอง การเรียนรู้ร่วมกันและการบรรยาย เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาตาม
จุดประสงค์ของการเรียนอย่างแท้จริง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และมีทักษะตามจุดเน้นของแต่ละระดับชั้น เช่น ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคน
อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีการเสริมทักษะการคิดเลขคล่องคิดเลขเร็วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โดยการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถด้านเทคนิคการคิดค านวณเลขในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
ขยายผลและถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนและครูได้ เพ่ือน าเทคนิควีการสอนไปใช้ให้ตรงกับศักยภาพและความ
ต้องการของผู้เรียน มีการสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของ
สถานศึกษาเพ่ือเปิดโลกทัศน์และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้แหละแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด ห้องภาษาอังกฤษ และห้องคอมพิวเตอร์ ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาโดยมีการก าหนด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการและตรงตาม
ตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชา 

   นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาเพ่ือทักษะของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข เพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้เรียนควรมีทั้งแก่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน สร้างภมูิคุ้มกันและรู้เท่าทันสื่อ 
ยาเสพติด อบายมุข และส่ิงไม่พึงประสงค์ทั้งแก่ตนเองและครอบครัว มีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและ
การดูแลสุขภาวะจิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยด้วยโครงการอาหารกลางวัน 
โครงการออกก าลังกาย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยการเรียนรู้การท าเกษตรด้วยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเรียนรู้และทดลอง
ปลูกพืชเพ่ือน ามาใช้ประกอบอาหารกลางวันและจ าหน่ายให้แก่คนในชุมชน 

 ผลการด าเนินงาน 

  ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่
ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ รู้จักกระบวนการท างานสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ รวมถึงแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะต่อสมาชิกภายในกลุ่มได้ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งภายในกลุ่มได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถคิด ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบวัด
ระดับชาติ (O-NET) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการสอบวัดระดับชาติ (NT) รวม 3 ด้าน ปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ด้านกิจกรรม
เสริมทักษะชีวิตท าให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ตลอดจนสามารถแยกแยะและปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความ
ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดและอบายมุข มีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียนและผู้อ่ืนจากผลการด าเนินการ



 

ดังกล่าวท าให้ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาร้อย
ละ 100 

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

     ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

4 3 2 1 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 ⁄   

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ⁄   

3 มีการน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

 ⁄   

4 มีการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ⁄   

5 มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 ⁄   

6 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา  ⁄   

คะแนนรวม 18 

คะแนนเฉล่ีย 3 

ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 
 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

  1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  2. การระดมทรัพยากรจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น 10 เครื่อง 
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 

4. สมุดเย่ียม สมุดนิเทศ และสมุดนิเทศห้องเรียน 

5. ค าส่ังโรงเรียน การร่วมประชุม อบรม การพัฒนา 

6. ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ DLTV และ INTERNET ให้ใช้ได้ดีตลอดเวลา 
7. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 

 



 

กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 และผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET , NT) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดการศึกษาร่วมกับคณะครูผู้สอนเพ่ือ
วางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จัดสรรงบประมาณ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการติดตามผลการด าเนินงาน 

 ผลการพัฒนา 

  1. สถานศึกษามีก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสภาพปัญหาของ
ผู้เรียนและความต้องการของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับแนวทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
ระดับชั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามงานที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีการเข้าร่วมการอบรมกับทางหน่วยงานที่มีการอบรมและเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและน ามา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ 

  3. สถานศึกษามีการติดตามผลการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับชั้นจาก
ครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชา ติดตามผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ การประเมินคิดคล่องทั้งห้องเรียน 
การทดสอบระดับชาติ (O-NET , NT) ในปีการศึกษา 2562 วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อวางแผนในการจัด
การศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

4 3 2 1 

1 จัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

 ⁄   

2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

 ⁄   

3 มีการใช้ส่ือการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 

 ⁄   

4 การมีกระบวนการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 

 ⁄   

5 การจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  ⁄   

6 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ⁄   

7 การตรวจสอบและประเมินความรู้ตามความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 ⁄   

คะแนนรวม 21 

คะแนนเฉล่ีย 3.00 

ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 
  

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

  1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. โครงการช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล, การเย่ียมบ้านนักเรียน 

  4. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี, กีฬา, วงดุริยางค์, วงดนตรีนักเรียน 

  5. การใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

  6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
  7. เกียรติบัตร ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

  8. แฟ้มสะสมงานรายบุคคล 

 

 

 

 



 

 กระบวนการพัฒนา 

   สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามศักยภาพและความถนัดของ
ผู้เรียน โดยการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้ ได้แก่ ประชุม
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ปรับโครงสร้างรายวิชา ลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ ดนตรี วงดุริยางค์ กีฬา กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น สนับสนุนให้ครู
จัดการการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ระดมสมองจัดท าแผนภูมิการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เรียนได้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิดค านวณและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เช่น กิจกรรมคิดเลขเร็ว ก่อน - หลังเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เสริมทักษะการคิดเลขเร็วด้วยวิธีต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนแบบทดลองลงมือท าด้วยตนเองเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการในการท างานกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้นเรียนตลอดจนสามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 ผลการด าเนินงาน 

   จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม / นิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 และ NT มี
ผลเฉล่ียรวม 3 ด้าน สูงกว่าปีการศึกษา 2561 และจากการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมท าให้ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกมีความกล้าแสดงออกมากย่ิงข้ึน ผู้เรียนสามารถท างานกลุ่มร่วมกันได้
เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องได้ ตลอดจนสามารถน าความรู้
ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนนักเรียนและชุมชนได้ 
 

    ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ดี 
มาตรฐานที่ 3 ดี 
สรุปภาพรวม ดี 

 
       สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ.........ดี................ 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ครูควรวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุม จัดท าแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ 

     จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

1.2 ตรวจแบบฝึกหัด อธิบาย แก้ไข สอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลให้นักเรียนพัฒนาได้ทันเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

1.3 การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ควรให้นักเรียนปฏิบัติตามการสอนต้นทาง และบันทึกเนื้อหาส่งครูทุกครั้ง 
1.4 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน ควรท่องสูตรคูณ ท่องอาขยาน และค าศัพท์ ทุกวัน ตอนเช้าและตอนเย็น 

1.5 ควรสนับสนุนให้นักเรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการบ่อย ๆ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น  
เป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

2.1 จัดหาครูผู้สอนให้ครบทุกชั้นเรียน 

2.2 จัดหานักศึกษาฝึกสอนจากสถาบันต่าง ๆ มาช่วยสอนในรายวิชาพลศึกษา, ดนตรี, คอมพิวเตอร์ 
2.3 บ ารุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ตให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

2.4 ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สมบูรณ์ดีย่ิงขึ้น 

2.5 ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 

2.6 มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี 
2.7 สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 ครูมีกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกระดับได้เรียนรู้เท่าเทียมกัน 

3.2 ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเรียนรู้โดยใช้ 
     สถานที่จริงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ 
3.3 ควรจูงใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดเพ่ือส่งเสริมการแข่งขันงานมหกรรม 

     วชิาการ ศิลปะหัตกรรม ให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับสูงสุด 

3.4 การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 

3.5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเย่ียมบ้าน ควรน าข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล          
     มาวิเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกตามความถนัด และเกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ 

3.6 ครูจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ ที่มีประโยชน์ตรงกับความถนัดของผู้เรียน 

 



 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

  ของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
   และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-  ค าส่ังโรงเรียนบ้านวังวน เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
- รูปภาพกิจกรรม / โครงการ 

- ผลการทดสอบ O - NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังวน 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

................................................................................................... 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๙
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังวน 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
  โรงเรียนบ้านวังวนจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          

    (ลงชื่อ)................................................... 
                          (นายธัชพล โพธิทา) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 



 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังวน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

..........................................................................................  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน               

 ๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๑.๒ เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 ๑.๓ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย 

 ๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ และส่ิงเสพติด 

๑.๕ ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รูจักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ 

      และพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

 ๑.๖ มีความม่ันใจกล้าพูด กล้าแสดงออก 

 ๑.๗ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

 ๑.๘ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      

 ๒.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ๒.๓ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

 ๒.๔ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 

 ๒.๕ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ๒.๖ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๒.๗ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา 

       คุณภาพการศึกษา 

 ๒.๘ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 



 

 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั            
  ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านในสถานศึกษา 

  ๓.๒ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการนักเรียนตามสภาพจริง และน าผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังวน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

.................................................................................................  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน               

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน               
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 ๒. มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

 ๓. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ๕. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตนาที่ดีต่ออาชีพ 

 ๖. มีความสมารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน               
  ๑. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  ๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
     และภูมิปัญญาไทย 

  ๓. มีคุณลักษณะในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   

 ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
         ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ  
         เปลี่ยนแปลง 

  ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม 

              มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๓. มีการน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง 
              ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 



 

  ๔. มีการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

  ๕. มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  ๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผูเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ 
ชีวิตประจ าวัน 

  ๓. มีการใช้ส่ือการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย 

  ๔. การมีกระบวนการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

  ๕. การจัดการเรียนการสอนยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

  ๖. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๗. การตรวจสอบและประเมินความรู้ตามความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังวน 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.......................................................................................... ........................ 
   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖2 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในกรพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 และโรงเรียนบ้านวังวน ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖1 

   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังวน มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
จึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

       (ลงชื่อ).................................................. 
           (นายธัชพล   โพธิทา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังวน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน 

การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดบัดเีลิศ 

๒. เด็กมีพัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดบัดเีลิศ 
๓. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ระดบัดเีลิศ 
๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ระดบัดเีลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการทั้งส่ีด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดบัดีเลิศ 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดบัดีเลิศ 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดบัดีเลิศ 
๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดบัดีเลิศ 
๕.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

ระดบัดีเลิศ 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดบัดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

    ๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ระดบัดีเลิศ 
๒. สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดบัดีเลิศ 
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดบัดีเลิศ 

    ๔.ประเมินพัฒนาการนักเรียนตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน  
       ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนานักเรียน 

ระดบัดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังวน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐาน 

การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดบัดี 
๒. มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ระดบัดี 
๓. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

ระดับดี 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดบัดี 
๕. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตนาที่ดีต่ออาชีพ ระดับดี 
๖. มีความสมารถในการสร้างนวัตกรรม ระดบัดี 

  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ระดบัดี 

๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

ระดบัดี 

๓. มีคุณลักษณะในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระดบัดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ เปลี่ยนแปลง 

ระดบัดี 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัดี 

๓. มีการน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 

ระดบัดี 

๔. มีการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระดบัดี 
๕. มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดบัดี 

๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ระดบัดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ระดบัดี 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
 

ระดบัดี 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 



 

๓. มีการใช้ส่ือการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ส่ือที่หลากหลาย 

ระดับดี 

๔. การมีกระบวนการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดับดี 
      5. การจัดการเรยีนการสอนยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดี 

6. การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับดี 
7. การตรวจสอบและประเมินความรู้ตามความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านวังวน 

ที่ ๒9 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

........................................................................................ 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการท ารายงานประจ าปีการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   โรงเรียนบ้านวังวน จงึแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายธัชพล  โพธิทา       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน    ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายชวลิต        เอ่ียมเขียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคล้อ(ธนาคารกรุงเทพ๕)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑.๓ นายสมชาย สว่างศรี       ประธานกรรมการสถานศึกษา ฯ           กรรมการ 
 ๑.๔ นางสุเพ็ญ        แก้วหริง่      ครูโรงเรียนบ้านวังวน               กรรมการและเลขาฯ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่
คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายธัชพล โพธิทา       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน    ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางพรทิพย์ ศิริพันธุ์       ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย           กรรมการ 
 ๒.๓ นางสาวกมลชนก เพิ้งจันทร์        ครูโรงเรียนบ้านวังวน     กรรมการและเลขาฯ 
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายธัชพล โพธิทา       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง       ครูโรงเรียนบ้านวังวน            กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวสุปราณี อินทร์สม      ครูโรงเรียนบ้านวังวน            กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวเบญญาภา มลิวัลย์    ครูโรงเรียนบ้านวังวน            กรรมการ 



 

 ๓.๕ นางสาวสุนารี   สนิทรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านวังวน     กรรมการและเลขาฯ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จากตัวแทนในคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๔. ให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีประกอบด้วย ๘ ประการ คือ 
   ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
   ๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   ๔. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
   ๕. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
   ๗. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
   ๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๔.๑ นายธัชพล โพธิทา       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง       ครูโรงเรียนบ้านวังวน          กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวสุปราณี อินทร์สม ครูโรงเรียนบ้านวังวน          กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวกมลชนก เพิ้งจันทร์       ครูโรงเรียนบ้านวังวน          กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวเบญญาภา มลิวลัย์ ครูโรงเรียนบ้านวังวน          กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวสุพัชราวดี เขียนน้อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังวน         กรรมการ 
 ๔.๗ นายภูมิพงศ์  โพธิทา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังวน         กรรมการ 
 ๔.๘ นางสาวณัฐชลิกา เฮี่ยงกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวังวน         กรรมการ 
 ๔.๙ นางสาวทิพย์วิมล สิทธิกลม ครูธุรการโรงเรียนบ้านวังวน         กรรมการ  

 ๔.๗ นางสาวสุนารี สนิทรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านวังวน   กรรมการและเลขาฯ 
มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมินให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม ภายใน ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนา
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        
        
 



 

       (ลงชื่อ).................................................... 
            (นายธัชพล  โพธิทา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 
 ทราบ 

 ๑. นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง       ........................................ 
 ๒. นางสาวสุปราณี อินทร์สม  ........................................ 
 ๓. นางสาวสุนารี สนิทรักษ์  ........................................ 
 ๔. นางสาวกมลชนก เพิ้งจันทร์    ........................................    
 ๕. นางสาวเบญญาภา มลิวัลย์  ........................................ 
 ๖. นางสาวสุพัชราวดี เขียนนอ้ย ........................................  
 ๗. นายภูมิพงศ์  โพธิทา  ........................................  
 ๘. นางสาวณัฐชลิกา เฮี่ยงกุล  ........................................ 
 ๙. นางสาวทิพย์วิมล สิทธิกลม  ........................................    

 ๑๐. นายชวลิต เอ่ียมเขียน ........................................ 
 ๑๑. นางพรทิพย์ ศิริพันธุ์   ........................................  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ    โครงการยกผลสัมฤทธ์ิ O-NET และ NT 
กลุ่มงาน    วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
กิจกรรม    กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ        พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 
สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 
สนองมาตรฐาน สพป.สท.เขต 1  มาตรฐานที ่1, 2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  

    14, 15, 16, 17 ,18  

 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET/ Ordinary National Educational Test ) และ  NT  ขึ้นเพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนแต่ละโรงเรียนและเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นด้วย นอกจากนี้ผลคะแนนสอบ
ที่นักเรียนได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับนักเรียนเองเพราะสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาในระดับ
ช่วงชั้นนั้น ๆ และเป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ใช้เป็น แนวทางแก้ไขและ
สนับสนุนบุตรหลานให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี และทางโรงเรียนยัง
สามารถนาผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ละ NT ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และ ประถมศึกษาปีที่ 6  

2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการสอบ O-NET และ NT 
2.3 เพ่ือยกคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอบ O-NET และ NT 

ให้สูงขึ้นไม่ต่ ากว่า 3% ของปีการศึกษา 2562 

3. เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน

สอบ O-NET และ NT ทุกคน 

4.2 เชิงคุณภาพ  
  -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศอย่างน้อย 4 รายวิชา 
   -นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศอย่างน้อย  2  ด้าน 

4. ขั้นตอนกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
จัดติวเข้มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังวน                   

ที่มีความที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ป.3 



 

5. งบประมาณ  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ค่าวัสดุ 4,000   4,000 

รวมทั้งส้ิน 4,000   4,000 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1 นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง                     
 7.2.คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

7. การติดตาม / ประเมินผล 
 1.ติดตามจากการสังเกตและการปฏิบัติงาน 
 2.ติดตามจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง) 
      ครู คศ.3โรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

ลงชื่อ…………..…………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

                         (นายธชัพล โพธิทา) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านวงัวน 

 

  

 

 

 

 

 



 

โครงการ                   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มงาน                              บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ                        นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง   
ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 
กิจกรรม                               กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดาเนินการ           พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
สนองมาตรฐาน สพฐ. เขต 1    มาตรฐานที่ 2 
สนองมาตรฐาน สพป. สท. เขต 1    มาตรฐานที่ 1, 2, 3, 7, 10 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญอย่างย่ิงที่จะท าให้รู้จักนักเรียนเป็นอย่างดีและเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการเย่ียมบ้านขึ้นเพ่ือส่ือข่าวสารระหว่างกัน 

2. ขอบข่ายและภารกิจ 
 2.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานและให้
นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 3.2 เพ่ือลงข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนตามความเป็นจริง 
 3.3 เพ่ือให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นและมีข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้มีจิตศรัทธาในการมอบทุนการศึกษา 
 3.4 เพ่ือให้ครูได้รู้ข้อมูลนักเรียนในการน ามาจัดการเรียนการสอน  

4. เป้าหมาย 
 ครูประจ าชั้นทุกชั้นมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ออกเย่ียมบ้าน 

5. กิจกรรมด าเนินงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและขั้นตอน
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2562 2563 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 

1. จัดท าโครงการและเสนอ

อนุมัติโครงการ 

2. ประชุมช้ีแจงคณะคร ู

3. ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สรปุโครงการประเมินผล 

         

 

 

 

 

    



 

6. งบประมาณ  500 บาท 
 

 

 

 

 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         7.1  นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง    
         7.2  คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 
 
8.  การประเมินผล 
         - ติดตามประเมินผลจากการออกเย่ียมบ้านนักเรียนทุกหลังคาเรือน 
                             
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  
            -โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลสามารถน าข้อมูลมาพัฒนาและช่วยเหลือนนักเรียนได้ 
 
 
                                                           

                                                                ลงชือ่……………………….………  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                       ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
                                                                       ครูคศ.3 โรงเรียนบ้านวังวน 
  
  
                                                          
                                                                ลงชือ่………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           ( นายธัชพล  โพธิทา ) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมและค า
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

                               
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 
 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กระดาษ 500   500 
รวมทั้งส้ิน 500   500 



 

โครงการ    พัฒนากิจการลูกเสือ – เนตรนารี 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธัชพล  โพธิทา 
กิจกรรม    กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ   กันยายน  2562 - มกราคม  2563 
สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 

สนองมาตรฐาน สพป.สท.เขต 1  มาตรฐานที่  1,2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 9,  11, 12, 13,  
     14, 15, 16, 17 ,18  

 1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สร้างบุคคลให้มีวินัย มีระเบียบฯลฯ ดังนั้นการฝึกหัด
ให้นักเรียนเป็นลูกเสือ – เนตรนารี ที่สามารถท าประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม/คนทั่วไป และสามารถช่วยเหลือดูแลตนเอง
ได้ในทุกโอกาส   เป็นการสร้างนิสัย  จิตใจที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคม และสร้างอนาคตท่ีดี
ส าหรับตนเองและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความหมาย และขอบข่าย 

การเข้าค่ายพักแรม หมายถึง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งในสถานที่เหมาะสมเพ่ือจัดกิจกรรม 
ในเรื่องเดียวกัน โดยมีผู้น าปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาที่ก าหนดให้ขอบข่าย  จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือสามัญ และ
เนตรนารีร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1. เพ่ือให้นักเรียนฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3.2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตกลางแจ้งด้วยการฝึกทักษะต่าง ๆ  
       ของลูกเสือ – เนตรนารี 
3.3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักแก้ไขเมื่อประสบปัญหา และรู้จักการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 

4. เป้าหมาย 

4.1.  ลูกเสือสามัญ และเนตรนารี ชั้น ป.4-6. เข้าค่าย   จ านวน  40 คน 

4.2.  ลูกเสือสามัญ และเนตรนารี ร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

 

 

 

 



 

5. กิจกรรมด าเนินการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2562 2563 

มี.
ค 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

2.ประชุมชี้แจง
รายละเอียด 

3.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 

4.เข้าค่ายพักแรม 

- แต่งตั้งคณะครู
ผู้รับผิดชอบ 

-จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในค่าย 

5.สรุป ประเมินผล
โครงการ 

       

 

 

 

 

 

 

-----

- 

 

 

 

 

 

 

 

----

- 

 

 

 

 

 

 

 

-----

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. งบประมาณ    ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 

(พัฒนา
ผู้เรียน) 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย 

 

วัสดุ 

ค่าวัสดุ 3,000. -   3,000. - 

รวมทั้งส้ิน 3,000. -   3,000. - 

 



 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7.1. นายธชัพล โพธิทา 

 7.2. คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

8. การติดตามประเมินผล 

8.1 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

-  จ านวนลูกเสือ - ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

-  จ านวนลูกเสือ - ยุวกาชาดที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 

8.2 วิธีการ 
-  ตรวจสอบ 

-  สังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีระเบียบวินัยมากขึ้น 

  2.นักเรียนผ่านเกณฑ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

       ลงชื่อ………………………………..………….. ผู้เสนอโครงการ 
                        (นายธัชพล โพธิทา) 
                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

                                                                          ลงชื่อ…………………………..…………..ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายธัชพล   โพธิทา) 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

     

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ    แข่งขันกีฬาสีนักเรียน 

กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเจษฎา   แก้วหริ่ง 
กิจกรรม              กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ   กันยายน-พฤศจิกายน  2562 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่   3 

สนองมาตรฐาน สพป.สท.เขต 1  มาตรฐานที่    7, 8, 10, 14, 15, 16, 17 ,18  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพร่างกายและการมีจิตใจที่ดีงามเป็นส่ิงที่เราต้องการให้เกิดข้ึนกับเด็กวัยประถมศึกษา กีฬาเป็น 

กิจกรรมส่วนหนึ่งที่ฝึกฝนให้ร่างกายแข็งแรง  และฝึกฝนจิตใจให้เป็นคนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เป็น
คนที่เคารพกฎ  กติกา   ถ้าเยาวชนของชาติแสดงออกในเรื่องของกีฬา  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท้ังตนเอง  และสังคม  ไม่
เป็นปัญหาของสังคมต่อไป 

2. ขอบข่าย/ภารกิจ 

 2.1 จัดให้นักเรียนมีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

 2.2 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในชุมชน 

 2.3 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนและภายในกลุ่มฯ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการแสดงออก 

3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามที่ตนเองถนัด และชอบ 

3.3 เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักเคารพในกฎ กติกา เป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

3.4 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเพ่ือฝึกให้เป็นนักกรีฑา – กีฬา ในการแข่งขันระดับกลุ่ม 

4. เป้าหมาย 

4.1 แข่งขันกีฬา – กรีฑาประเภทต่าง ๆ  
4.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  90 

4.3 ได้ตัวแทนนักกีฬาทุกประเภทเพ่ือไปฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขันในระดับกลุ่ม 

 

 

 

 

 



 

5. กิจกรรมด าเนินการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและขั้นตอน
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2562 2563 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 

1. เสนอโครงกาเพื่อขออนุมัต ิ

    ต่อผู้บริหาร 

2. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 

3. ด าเนินการจัดการแข่งขันโดย 

-แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

-จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา 

 แต่ละประเภท 

-จัดการประกวดกองเชียร ์

4. สรปุ ประเมินผลโครงการ 

         

 

 

 

 

    

6. งบประมาณ  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.ค่าวัสดุ 4,000   4,000 

รวมทั้งส้ิน 4,000   4,000 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1 นายเจษฎา    แก้วหริ่ง 
 7.2 คณะกรรมการสถานศึกษา 

 7.3 คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

8 การติดตาม และประเมินผล 

 ติดตามจากผลการแข่งขัน 

 

 

 



 

 
       ลงชื่อ………………….….…….ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายเจษฎา   แก้วหริ่ง) 
                                                                   ครู  ค.ศ.3 
 

                                                                   ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                      ( นายธัชพล โพธิทา ) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ    โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธัชพล   โพธิทา 
กิจกรรม    กิจกรรมสนับสนุน 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา  2562 

สนองมาตรฐาน สมศ.   มาตรฐานที่   7,  11,  12,  13,  14 

สนองมาตรฐาน สพป.สท.เขต 1  มาตรฐานที่   7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ในกิจกรรมปกปักทรัพยากร ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ปลูก
รักษาทรัพยากร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร วางแผนพัฒนาทรัพยากร สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยที่กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร  มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงในการให้ความรู้ การศึกษา และ
สามารถน าไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน  ดังนั้นจากการประชุมครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้
ลงมติเห็นชอบและพร้อมที่จะด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2. ขอบข่าย/ภารกิจ 

 ดูแล รักษา พัฒนา สภาพแวดล้อม ทรัพยากรกายภาพ  ทัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ให้อยู่ในสภาพที่ดี สมบูรณ์ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1. เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ 
       รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

3.2. เพื่อให้สร้างบรรยากาศบริเวณโรงเรียนเรียนสดชื่น เป็นแรงจูงใจเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3. เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

4. เป้าหมาย 

4.1 การจัดท าป้ายชื่อพันธ์ไม้ 
4.2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

4.3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 

4.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
4.5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

 

 



 

5. กิจกรรมด าเนินการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
2562 2563 

มี.
ค 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค 

1. เสนอโครงการเพ่ือ  
    ขออนุมัติต่อผู้บริหาร 

2. ประชุมคณะครู 
    เพ่ือชี้แจงโครงการ 

3. ด าเนินการตาม 

    โครงการ 
4. สรุป ติดตาม 

  และประเมินผล 

 

             

 

6. งบประมาณ  
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ ท าบ่อน้ าตก ท า
ป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ท าทาง
เดินคอนกรีตบริเวณทุงพระบาทน้อย 
และปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

20,000.-   20,000.- 

รวมทั้งส้ิน 20,000.-   20,000.- 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1.นายธชัพล   โพธิทา 
 7.2.คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

8 การติดตาม และประเมินผล 

 ติดตามจากผลการปฏิบัติงาน  และการติดตามโครงการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ลงชื่อ………….……………………….ผู้เสนอโครงการ 

                (นายธัชพล   โพธิทา ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

     ลงชื่อ…………………..……………...ผู้อนุมัติโครงการ 

                (นายธัชพล   โพธิทา) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ    สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธัชพล โพธิทา 
กิจกรรม    กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ       พฤษภาคม 2562– 31 มีนาคม 2563 

สนองมาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 

สนองมาตรฐาน สพป.สท.เขต 1  มาตรฐานที่  1,2, 3, 4, ,5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกัน และจิตส านึกร่วมกันไม่ให้เยาวชนไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด การฝึกอบรมบ่มนิสัยให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย  มีความประพฤติท่ีดีงาม  และมีประชาธิปไตยอยู่ในจิตใจ ก็เป็นหน้าที่ที่
โรงเรียนจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย  เพ่ือให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษามีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศชาติ  และด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ขอบข่าย/ภารกิจ 

 2.1 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  วินัย 

     2.2 นักเรียนมีความเข้าใจ  การรักษาตนห่าง ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 2.3 นักเรียนสามารถ  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนเห็นความส าคัญในเรื่องของการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมในโรงเรียน 

3.2  เพ่ือให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย และคุณธรรม 
3.3  เพ่ือให้นักเรียนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ 
3.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิหน้าที่อันชอบธรรม 
3.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก  และป้องกันยาเสพติดและอบายมุข   

4. เป้าหมาย 
4.1 ครูทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม และผู้มีวินัย ปลอดยาเสพติด 

      และอบายมุข   

4.2  นักเรียนร้อยละ  100  ได้รับการเสริมสร้างจริยธรรม  คุณธรรม  และวินัยที่ดี ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ     
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   

 

5. กิจกรรมด าเนินการ/ปฏิทนิการปฏิบัติงาน 



 

รายการกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2562 2563 

มี.
ค 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.
ค 

1.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติต่อผู้บริหาร 

2.ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการต่อ
คณะครู 

3.ปฏิบัติตามโครงการ  
โดย 

-จัดการเรียนการสอน 
การสร้างภูมิคุ้มกันสาร
เสพติด 

-นักเรียนร่วมกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ห่างไกล
อบายมุข 

-ครูปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน
ในเรื่องการปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

-สุ่มตรวจสุขภาพ
นักเรียน  

-อบรมจริยธรรมในตอน
เช้า  และวันสุดสัปดาห์ 

4.สรุปประเมินผล
โครงการ 

             

6.  งบประมาณ  



 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าป้าย โรงเรียนสีขาว 200.-   200.- 

รวมทั้งส้ิน 200.-   200.- 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1. นายธชัพล โพธิทา 
 7.2. คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

8.  การติดตาม และประเมินผล 

 ติดตามจากการสังเกตพฤติกรรม และการประเมินของคณะกรรมการ 

 

 

 

      ลงชื่อ………….………………..ผู้เสนอโครงการ 

    ( นายธัชพล โพธิทา) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

  ลงชื่อ…………..………………….ผู้อนุมัติโครงการ 

                   ( นายธัชพล โพธทิา ) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

      

  

     

 



 

ชื่อโครงการ    ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
กลุ่มงาน    บริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุเพ็ญ     แก้วหริ่ง 
กิจกรรม    กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินการ      ปีการศึกษา  2562  
สนองกลยุทธ์ สพป.สท.เขต 1  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

    กับส่ิงแวดล้อม 

     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2544  ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มาตรา 42  
สถานศึกษาต้องจัดกรรมให้ผู้เรียน  ได้เรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียนจากประสบการณ์จริงตามแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการน านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ 

2. ความหมาย/ขอบข่าย  

ขอบข่าย  ทัศนศึกษานอกสถานที่ ส่งเสริมคุณธรรม ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ และประวัติศาสตร์ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือฝึกให้นักเรียนฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน  

4. เป้าหมาย 

 นักเรียนทุกคนได้ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  จ านวนเวลา  3 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. กิจกรรมด าเนินการ/ ปฏทิินการปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
2562 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร 
4. ทัศนศึกษา 
   - แต่งตั้งคณะครู
ผู้รับผิดชอบ 
5. สรุป/ประเมินผล
โครงการ 

             

6. งบประมาณ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าพาหนะ 

2. ค่าที่พัก   

3. ค่าเข้าชมสวนนงนุช 

4. ค่าเข้าชมอุทยานหินล้านปี
และฟาร์มจระเข้ 

5. ค่าอาหารนักเรียน   

6. อาหารเช้า 

30,000 - 

8,000 - 

2,940 - 

3,280 - 
 

5,700 - 

1,500 - 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

30,000 - 

8,000 - 

2,940 - 

3,280 - 
 

5,700 - 

1,500 - 

- 

- 

- 

- 
 

- 

- 

รวมทั้งส้ิน 51,420 - - 51,420 - - 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1 นางสุเพ็ญ     แก้วหริ่ง 
 7.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

8. การติดตามประเมินผล  

    8.1 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 



 

 - จ านวนนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 - จ านวนนักเรียนมีพฤติกรรมทัศนคติเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

    8.2 วิธีการ/ เครื่องมือ 

- ตรวจสอบ / สังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    9.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นผู้มีระเบียบวินัยมากข้ึน 

    9.2 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิณกิจกรรมตามหลักสูตร 

     

 

 

................................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสุเพ็ญ     แก้วหริ่ง) 
                           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายธัชพล        โพธิทา) 

                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
กลุ่มงาน    วิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธัชพล        โพธิทา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม  2563  
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่  1 

สนองมาตรฐาน สพป.สท.เขต 1  มาตรฐานที ่4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
    14, 15, 16, 17, 18 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งแต่เดิมมีการด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553    และได้ประกาศยกเลิกเนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีแท้จริงจึงส่งให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   และภายนอกไม่สัมพันธ์กัน จึงได้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ท าให้มีการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านมาตรฐาน
การศึกษา ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเป้าหมายหลักท่ีโรงเรียนต้องการให้มีคุณภาพ  ดังนั้นให้สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

2. ขอบข่าย/ภารกิจ  

ให้ครูผู้สอนมีความพร้อมเรื่องส่ือการเรียนสอน  และการแก้ปัญหา  และบริการทางการศึกษาให้มีความรู้         
และลงมือปฏิบัติด้วยตัวของนักเรียนเอง  เพ่อช่วยเด็กท่ีมีปัญหาเรื่องการเรียนการสอน  พร้อมทั้งส่งเสริมเด็กท่ีเรียนดี
ให้มีคุณภาพดีขึ้น  จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ครบตามแผนการสอน และคู่มือ 

 3.2 เพ่ือให้ครูได้ผลิตส่ือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 

 3.3 เพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนในด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนดีให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

 3.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนสูงขึ้น 

 3.5 เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ให้ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (นักเรียนทุกช่วง
ชั้น) 
 3.6 เพ่ือให้นักเรียนจบการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีคุณภาพ 



 

4. เป้าหมาย 

          4.1 ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 

          4.2 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนมากขึ้น 

4.3 ลดอัตราการซ้ าชั้น 

4.4 ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นจากเดิม 5 % 

4.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนทุกกลุ่มสาระ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

 

5. กิจกรรมด าเนินการ/ ปฏทิินการปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
2562 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมเสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 
  - วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
  - แนวทางปฏิบัติ 
  - การติดตามผล 

3. ด าเนินการด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอน 
5. สรุปติดตาม/ 
ประเมิณโครงการ 

             

6. ทรัพยากร/ งบประมาณ 

กิจกรรมและค าชี้แจง
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดท าส่ือการสอนใน
ห้องเรียนชั้น ป.1-ป.6 

2,000- - - 2,000- 

รวมทั้งส้ิน 2,000- - - 2,000- 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1 นายธัชพล        โพธิทา 
 7.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 



 

8. การติดตามประเมินผล  

    8.1 ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบระดับชาติ RT, O-NET, NT 

    8.2 วิธีติดตาม/ ประเมินผล 

- สังเกต  สัมภาษณ์  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    9.1 ครูมีส่ือการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ และสามารถแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนของนักเรียนได้ดีขึ้น   
          ผลสัมฤทธ์ิทางการสูงขึ้นจากเดิม     

    9.2 นักเรียนจะได้รับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกลุ่มสาระไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 75 ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

     

 

ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นายธัชพล        โพธิทา) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายธัชพล        โพธิทา) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ                      การใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคปีการศึกษา 2562 

กลุ่มงาน                                บริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ                          นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง   
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
กิจกรรม                                กิจกรรมรอง 
ระยะเวลาดาเนินการ            ปีการศึกษา 2562 

สนองมาตรฐาน สพฐ. เขต 1     มาตรฐานที่ 2 

สนองจุดเน้น สพป. สท. เขต 1     ข้อที่ 1, 6 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณปีการศึกษา2562งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยให้สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ
คณะกรรมการการศึกษา  
2. ขอบข่ายและภารกิจ   
    ความหมาย 
 โรงเรียนบ้านวังวนใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2562 -2563 ตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
โดยบริหารจัดการในงบจัดการเรียนการสอนและงบพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่งมาเป็นค่าไฟแต่ละเดือน 
    ขอบข่าย 
 โรงเรียนจ่ายค่าไฟฟ้าโดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมติดตามการใช้สาธารณูปโภคตาม
มาตรการที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือวางแผนด าเนินการควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรการที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
3.2  เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคปีการศึกษา2562ให้เพียงพอกับงบประมาณท่ีได้รับ 

4. เป้าหมาย 
 ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมด าเนินการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
2562 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. เสนออนุมัติโครงการ 

2. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
- วางแผนงบประมาณการ 
  ใช้สาธารณูปโภค 
- ก าหนดมาตรการการใช้ 
  สาธารณูปโภค 
4. จัดเก็บข้อมูลและ
รายงานการใช้
สาธารณูปโภค 
5. สรุปโครงการติดตามและ
ประเมินผล 

             

 
6. งบประมาน 

 

 
 
 
 
 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

7.1  นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง    
7.2  คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

8.  การประเมินผล 
8.1 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

-มีการวางแผน การ ใช้ค่าสาธารณูปโภค 
-มีการก าหนดการใช้ค่าสาธารณูปโภค 
-รายงานการใช้จายค่าสาธารณูปโภค 

8.2 วิธีติดตามประเมินผล 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-แบบประเมิน 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      9.1  การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคจะลดลงตามมาตรการประหยัด 

กิจกรรมและค า
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

                               
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าไฟ 30,000  30,000  
รวมทั้งส้ิน 30,000  30000  



 

      9.2  งบที่เหลือจากการตั้งไว้จะได้ใช้ในงานที่จ าเป็นอ่ืนต่อไป 
 
 
  

                                                          ลงชื่อ……………………….………  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                     ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
                                                                    ครูคศ.3 โรงเรียนบ้านวังวน 
 
 
   
                                                            ลงชื่อ………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                        ( นายธัชพล  โพธิทา ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ                    ออมทรัพย์ 

กลุ่มงาน                             บริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ                        นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง   
ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 
กิจกรรม                               กิจกรรมสนับสนุน 

ระยะเวลาดาเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2562 

สนองมาตรฐาน สพฐ. เขต 1    มาตรฐานที่ 1 

สนองมาตรฐาน สพป. สท. เขต 1    มาตรฐานที่ 1, 10, 12 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การออมทรัพย์เป็นการฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรู้จักการออมและรู้คุณค่าของเงินโดยการใช้เงินนั้นจะใช้เฉพาะกับ
ส่ิงที่จ าเป็นเท่านั้นถ้านักเรียนรู้คุณค่าของการออมเงินจะท าให้มีเงินเก็บไว้ใช้สอยในยามจ าเป็น  

2. ขอบข่ายและภารกิจ 
2.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแจ้งจุดประสงค์ของโครงการ 
2.2 เตรียมเอกสารแต่ละชั้น/สมุดบัญชีเงินฝาก 
2.3 ด าเนินกิจกรรมโดยคุณครูประจ าชั้นแต่ละชั้นรับฝากเงินนักเรียน 

3.วัตถุประสงค์ 
3 .1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน 
3.2  เพ่ือให้นักเรียนมีเงินออมไว้ใช่จ่ายยามจ าเป็น 

4. เป้าหมาย 
4.1 ด้านปริมาณ 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านวังวนฝากเงินออมทรัพย์ทุกคน 
4.2 ด้านคุณภาพ 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านวังวนทุกคนเข้าใจหลักการและจุดประสงค์ของโครงการ 
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี 

5. กิจกรรมด าเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
2562 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. จัดท าเอกสาร 

2. ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลสรุปโครงการ 

             

 



 

6. งบประมาณ  
  
 
 

 

 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         7.1  นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง  
         7.2  ครูประจ าชั้นทุกห้องเรียน   
         7.2  ครูธุรการ 

8. การติดตามและประเมินผล 
8.1ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

-แบบสรุปโครงการ 
8.2 วธิีติดตาม/ประเมินผล 

- สอบถามและติดตาม 
8.3 เครื่องมือที่ใช้ 

-สมุดเงินฝากออมทรัพย์ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนทุกคนมีเงินฝากออมทรัพย์        
 
                                                       

                                                             ลงชื่อ……………………….………  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                  ( นางสุเพ็ญ   แก้วหริ่ง ) 
                                                                   ครคูศ.3 โรงเรียนบ้านวังวน 
 
   
                                                          
                                                             ลงชื่อ………………………………  ผู้อนุมัติโครงการ 
                         ( นายธัชพล  โพธิทา ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 

 

 

 

กิจกรรมและค า
ชี้แจงการใช้
งบประมาณ 

                               
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กระดาษ 200   200 
รวมทั้งส้ิน 200   200 



 

โครงการ                   จ้างครูสอนชั่วคราว 

กลุ่มงาน                             บริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ                       นายธัชพล  โพธิทา     
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 
กิจกรรม                              กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดาเนินการ            พฤษภาคม2562 - 31มีนาคม2563 

สนองมาตรฐานสพฐ. เขต 1   มาตรฐานที่1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

สนองมาตรฐาน สพป. สท. เขต 1    มาตรฐานที่ 1,2,3,7,10 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาคือการให้ความรู้ด้านวิชาการและพ้ืนฐานทางวิชาชีพจากสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 สาระเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตรและพัฒนาพฤติกรรมให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย  
มีความประพฤติที่ดีงามและมีประชาธิปไตยอยู่ในจิตใจ ก็เป็นหน้าที่ที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษามีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นคนดีของบระเทศชาติและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โรงเรียนบ้านวังวนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชามีความจ าเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้มีวุฒิ
การศึกษาถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

2. ขอบข่ายและภารกิจ 
จ้างครูต าแหน่งผู้สอนจ านวน 3 อัตรา  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีครูครบชั้นมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน  
3.2 เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ครบหลักสูตร   
3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงขึ้น   
3.4 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนดีขึ้น  

4. เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีครูครบชั้น 
2. โรงเรียนมีครูที่มีประสบการณ์เป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน 
3. ลดอัตราการซ้ าชั้นจากการขาดแคลนครูผู้สอน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นจากเดิม 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมด าเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน 

รายการกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
2562 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมเสนอโครงการ 
    เพ่ืออนุมัติโครง 
2. ประชุมชี้แจง
รายละเอียด 
    โครงการ 
    - วัตถุประสงค์ 
    - แนวทางปฏิบัติ 
    - การติดตามผล 

3. ด าเนินการประชุมอบรม 
4. สรุปติดตามประเมินผล 

               

6. งบประมาณ  

 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
7.1 นายธัชพล  โพธิทา 
7.2 คณะครูโรงเรียนบ้านวังวน 

8. การติดตาม/ประเมินผล 
1. ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

-  ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- เอกสารประจ าชั้นเรียน 

2.วิธีติดตามประเมินผล 
- สังเกต สัมภาษณ์         

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีครูผู้ให้ความรู้ระดับมืออาชีพ มีการพัฒนาและสามารถแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนของ
นักเรียนได้ดีขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม 
2. นักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ80ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและ
กิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าจ้างครูพ่ีเล้ียงสอนปฐมวัย1อัตรา 
2. ค่าจ้างครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
    จ านวน 2 อัตรา 

96,000 
96,000 
63,000 

96,000 
96,000 
63,000 

  

รวมทั้งส้ิน 255,000 255,000   



 

 
 
                                                             ลงชื่อ……………………….………  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    ( นายธัชพล  โพธิทา ) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน  
 
  
                                                          
                                                             ลงชื่อ………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           ( นายธัชพล  โพธิทา ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
หน่วยรับผิดชอบโครงการ    โรงเรียนบ้านวังวน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษา  สุโขทัย  เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุนารี     สนิทรักษ์ 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินการ      ตลอดปีการศึกษา 2562  
สนองมาตรฐาน สพฐ.    มาตรฐานที่  2 

สนองมาตรฐาน สพป. สท. เขต 1 มาตรฐานที ่4, 5, 6 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
เนื่องจากภาษาเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นการส่ือภาษาท าให้คนมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีท้ังในชาติและต่างเชื้อชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือว่า
เป็นภาษาสากล เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่าง ๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน และที่ส าคัญคือ เพ่ือเป็น
การกระตุ้นและตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนของปี 2558 เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งส าคัญในการปู
พ้ืนฐานไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต แล็ปท็อป อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้การที่นักเนียนจะมีความรู้ภาษาอังกฤษได้ในทุกทักษะ นักเรียนจะต้องมีความรู้อย่างเข้าใจในเรื่อง
ของค าศัพท์พ้ืนฐานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และรู้กว้างขวาง ทางโรงเรียนบ้านวังวนจึงได้จัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้ค าศัพท์
ตามบริเวณอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนและยังจัดกิจกรรมการสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยจะจัดขึ้นในแต่
ละชั่วโมงเรียนของนักเรียตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก ๆ วัน 

2. ขอบข่าย/ภารกิจ 

 นักเรียน  ในระดับช่วงชั้น 1-2 มีความรู้ในด้านค าศัพท์ภาอังกฤษพ้ืนฐาน  สามารถอธิบายความหมายและ
สามารถสนทนาส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนและชื่อห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

 3.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านอย่างถูกต้อง และสามารถพูดสนทนาส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
 3.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าทักษะพ้ืนฐานนี้ไปสู่การพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ ได้ 

  

 



 

4. เป้าหมาย 

    4.1 เชิงปริมาณ 

         4.1.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของ
ค าศัพท์ 
              ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

         4.1.2 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 ได้เรียนรู้การใช้ค าศัพท์ง่าย ๆ ในการส่ือสาร 

         4.1.3 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 ได้มีการฝึกฝนเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 

       ในการสื่อสาร 

         4.1.4 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 ได้ส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือใช้ในการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

       และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป         

    4.2 เชิงคุณภาพ 

         4.2.1 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 รู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ 
                  ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

         4.2.2 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 ได้เรียนรู้การใช้ค าศัพท์ง่าย ๆ ในการส่ือสาร 

         4.2.3 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

         4.2.4 นักเรียนระดับชั้น ป. 1 – ป.6 ร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
        และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้อย่างมั่นใจ 

5. วิธีด าเนินการ 

รายการกิจกรรมและข้ันตอน
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
2562 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 1. รวบรวมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้าย
บอกสถานที่และชื่อห้องเรียน 
 2. พิจารณาคัดเลือก/
เรียงล าดับน าเสนอพิมพ์ 
 3. ด าเนินการจัดพิมพ์ไวนิล 
 4. สรุปโครงการ 

             

6. ระยะเวลา 

          ตลอดปีการศึกษา 2562 

 

 

 



 

7. งบประมาณ 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดท าป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องเรียน 
     ภาษาอังกฤษ 

2,000- -  2,000- 

รวมทั้งส้ิน 2,000- - - 2,000- 

8. ผู้รับผิดชอบ 

          นางสาวสุนารี     สนทิรักษ์ 

9. ประเมินผล (Reflect เชิงคุณภาพ) 

         ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการปะเมิน เคร่ืองมือ 
1. นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6  
   รู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 

สอบถาม ทักทาย - 

2. นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6   
    มีทักษะการเรียนรู้การใช้ค าศัพท์ง่าย ๆ ในการสื่อสาร 

สอบถาม ทักทาย - 

3. นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6  
   มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 

สอบถาม ทักทาย - 

4. นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6  
    ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 

สอบถาม ทักทาย - 

  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6 รู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถาน 

            ที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

    10.2 นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6 มีทักษะการเรียนรู้การใช้ค าศัพท์ง่าย ๆ ในการส่ือสาร     

    10.3 นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6 มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 

    10.4 นักเรียนร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6 ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา
ต่อ 

  ผู้เสนอโครงการ 

 

              (นางสาวสุนารี สนิทรักษ์) 
                                  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                   (นายธัชพล    โพธิทา) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เข้าค่ายลูกเสือส ารอง 



 

 

 

 

 

เครือขา่ยโรงเรียนราชภฏั 

พิบูลสงคราม 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนศึกษานักเรียนช่วงชั้นท่ี ๑  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 



 

 

 

ทัศนศึกษานักเรียนช่วงชัน้ท่ี๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 



 
 



 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment  Report) 
ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 256๒ 

 
 
 

โรงเรียนบ้านวังวน 
อ าเภอเมืองสุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


