
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เลํมนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท๎อนผลของ 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส้าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ๓  มาตรฐาน ได๎แกํ 
คุณภาพเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส้าคัญ และในระดับ
ขั้นพื้นฐาน  ๓ มาตรฐาน  ได๎แกํ คุณภาพผ๎ูเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส้าคัญ ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์ ผลการด้าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้าเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผํานมาให๎กับหนํวยงานต๎นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผ๎ูปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อได๎ข๎อมูลส้าคัญส้าหรับการวางแผนพัฒนา
ตํอเนื่อง และเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกตํอไป 
  

                           
 

                                                                       (นายวันชัย   แก๎วเกิด) 
                                                               ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง           หน๎า 
ค้าน้า           ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปส้าหรับผ๎ูบริหาร         ค 
สํวนท่ี ๑ ข๎อมูลพื้นฐาน          

๑.๑ ข๎อมูลท่ัวไป         ๑ 
๑.๒ ข๎อมูลครูและบุคลากร       ๒ 
๑.๓ ข๎อมูลนักเรียน        ๓ 
๑.๔ สรุปข๎อมูลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๔  
๑.๕ ผลการทดสอบระดับชาติของผ๎ูเรียน      ๕ 
๑.๖ ข๎อมูลการแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกสถานศึกษา    ๗ 
๑.๗ ข๎อมูลงบประมาณ        ๘ 

สํวนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       
 ๒.๑ ผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย     
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผ๎ูเรียน      ๙ 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๑ 
  มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส้าคัญ   ๑๒ 
 ๒.๒ ผลการด้าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน    
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผ๎ูเรียน      ๑๕ 
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๙ 
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ ๒๑ 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส้าคัญ    
สํวนท่ี ๓ ภาคผนวก 
 ค้าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
 ประกาศ ก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จ       
  คําเปูาหมายความส้าเร็จระดับปฐมวัย      
  คําเปูาหมายความส้าเร็จระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 โรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว  จัดการเรียนการสอนต้ังแตํช้ันอนุบาล ๒ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนักเรียน
ท้ังหมด ๑59 คน จ้าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 32 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 127 คน โรงเรียนได๎จัดท้า
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 ระดับปฐมวัย มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูํในระดับ ดีเลิศ แยกตามมาตรฐานได๎ ดังนี้ 

๑. คุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู๎ตามหลักสูตรและมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กบรรลุตามเปูาหมายท่ี
สถานศึกษาก้าหนด ผลการประเมินอยูํในระดับ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได๎มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น 
สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ท่ีสนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กท้ัง ๔ ด๎าน เด็กเรียนรู๎จากการ
กระท้า ผํานประสบการณ์ตรงจึงจะเกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ มีความรู๎ 
คํูคุณธรรม ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง มีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมกับวัย มีวินัยในตนเอง ภายใต๎บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูํด๎วยความรักและความเข๎าใจของทุกคน เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี และพัฒนา
เด็กไปสํูความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ผลการประเมินอยูํในระดับ ดีเลิศ 
  ๓. จัดการศึกษาปฐมวัยมุํงเน๎นให๎ความส้าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด๎าน ท้ังทางด๎านรํางกาย   
อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา มุํงจัดประสบการณ์ท้ัง ๔ ด๎านอยํางสมดุลและเหมาะสมกับวัย เด็กมี
ความรู๎ คํูคุณธรรม จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญเพื่อสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางเป็นสุข การใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย       
จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด๎านให๎เหมาะสมกับวัย ผลการประเมินอยูํในระดับ   
ดีเลิศ 

 ข๎อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน ได๎แกํ หลักสูตรปฐมวัย 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนทุกด๎านสมวัย โครงการ
บ๎านวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม  แฟูม
สะสมผลงานนักเรียน แบบวิเคราะห์ผ๎ูเรียน แบบบันทึกเยี่ยมบ๎าน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  
ภาพถําย   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยูํในระดับ ดี แยกตามมาตรฐานได๎ 
ดังนี้ 

๑. คุณภาพผ๎ูเรียน ผ๎ูเรียนสามารถอํานออกและอํานคลํองตามมาตรฐานการอํานในแตํละ
ระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเหมาะสม รู๎จักการวางแผนสามารถท้างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎ดีตามหลักประชาธิปไตย สืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหาความรู๎จากส่ือ เทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง 
ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการด๎านความรู๎ความเข๎าใจและทักษะตําง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอยํางตํอเนื่อง 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตําง มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม  ภูมิใจ
ในท๎องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข๎าใจเรื่องความแตกตําง
ระหวํางบุคคลและระหวํางวัย ผลการประเมินอยูํในระดับ ดี 



 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีเปูาหมาย วิ สัยทัศน์ และพันธกิจท่ี

สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สํงผลตํอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลํุมเปูาหมาย พัฒนาครูและ
บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ ผลการ
ประเมินอยูํในระดับ ดี 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ จัดการเรียนผํานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน้าไปประยุกต์ใช๎ใน
การด้าเนินชีวิต ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ รวมท้ังภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎
อยํางดี มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผลผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบและน้าผลมา
พัฒนาผ๎ูเรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ ผลการ
ประเมินอยูํในระดับ ดี 

ข๎อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน ได๎แกํ หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงสร๎างการบริหารงาน กิจกรรมพัฒนาการอําน 
เขียนภาษาไทย กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ โครงการแหลํงเรียนรู๎ภายในและ
แหลํงเรียนรู๎ภายนอกนอกสถานท่ี กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสํงเสริมคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
กิจกรรมแขํงขันทักษะทางวิชาการ บันทึกการใช๎ส่ือ เทคโนโลยี บันทึกการนิเทศติดตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียน.....บ๎านวงัน้้าขาว....ท่ีอยูํ....121...หมูํ 2....ต.บ๎านวังน้้าขาว...อ.บ๎านดํานลานหอย จ.สุโขทัย 
          สังกัด  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     
   โทรศัพท์.................-................. โทรสาร.................-...................  
           Website……http://www.facebook.com/Wangnamkhowschool/…………………………… 
   เปิดสอนระดับช้ัน........อนุบาล...............ถึงระดับช้ัน................มัธยมศึกษาตอนต๎น................... 
   ผ๎ูบริหารสถานศึกษาช่ือ..นายวันชัย แก๎วเกิด.....วุฒิการศึกษา.....ปริญญาโท.....สาขา..บริหารการศึกษา 

ด้ารงต้าแหนํงนี้ท่ีโรงเรียนต้ังแตํ....9 มิถุนายน 2551 ...ถึงปัจจุบัน....9  เมษายน 2563............... 
เป็นเวลา....11.....ปี......9......เดือน 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว ได๎เปิดท้าการสอน เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 สังกัดส้านักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ โดย นายสุเทศน์  ขัดนาค ได๎รับแตํงต้ังให๎เป็นผ๎ูรักษาการในต้าแหนํง
ครูใหญํ ในวันเปิดเรียนครั้งแรกมีประชาชนเข๎ารํวมพิธี 64 คน มีนักเรียน 32 คน เปิดสอนช้ันประถมศึกษา 
ช้ันท่ี 1 ช้ันเดียว ปัจจุบันเปิดสอนต้ังแตํระดับระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ข๎อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 โรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว มีเนื้อท่ี 13 ไรํ 3 งาน 40 ตารางวา ต้ังอยูํบ๎านเลขท่ี 121 หมูท่ีํ 2 ต.วังน้้าขาว  
อ.บ๎านดํานลานหอย จ.สุโขทัย ซึ่งอยูํในพื้นท่ีแห๎งแล๎งกันดาร อยูํหํางจากตัวอ้าเภอ 12 กิโลเมตร   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 

การศึกษาชํวยพัฒนามนุษย์ให๎มีวิถีชีวิตท่ีดีขึ้น และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 

วิสัยทัศน์ ( vision ) 
ภายในป ี2562 นักเรียนโรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาวได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการศึกษา มีความเสมอภาคและท่ัวถึง มีความรู๎เทําทันเทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรมน้าความรู๎   
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส้านึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการเรียนรู๎ตามศักยภาพ 
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พันธกิจ ( Mission )  
1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎แกํประชากรวัยเรียนอยาํงท่ัวถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมของผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ 
4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎เป็นระบบการบริหารจัดหารที่ดี มีความ

โปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยเน๎นการกระจายอ้านาจการมีสํวนรํวม และการสร๎างเครือขําย 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ICT แหลํงเรียนรู๎อื่นๆ เพื่อการศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษาให๎มีความ

ตํอเนื่องและทันสมัย 
 

เป้าประสงค์ ( Goal ) 
๑. ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ

สามารถด้ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
๒. พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผ๎ูน้าการเรียนรู๎อยํางมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
๓. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย ให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตส้านึกในความเป็นไทย 
๔. การบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ เน๎นการมีสํวนรํวมจากประชาชนและองค์กรในท๎องถิ่นเพื่อ

ความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ รวมท้ังมีกระบวนการนิเทศ ก้ากับ ติดตาม และประเมินผลอยําง
ตํอเนื่องมีประสิทธิภาพ 

๕. ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาด๎าน ICT อยํางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ สามารถใช๎เทคโนโลยี 
สารสนเทศแสวงหาความรู๎ท้ังในและนอกห๎องเรียน พร๎อมท้ังน้าความรู๎ท่ีได๎รับมาประยุกต์ใช๎ใน
การเรียนรู๎วิชาอื่นได๎ 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 15 1 1 2 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - 4 1๒ - 
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3) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครู คศ. 3 ครู คศ. 4 ครู คศ.5 
ปีการศึกษา 

2562 ๒ - 9 4 1 - 

4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย ๔ 18 
คณิตศาสตร์ ๑ 18 
ภาษาอังกฤษ 3 18 
วิทยาศาสตร์ 2 18 
ศิลปะ 1 18 
คอมพิวเตอร์ - 18 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 18 
ปฐมวัย 1 30 
การประถมศึกษา ๑ ๑๘ 
ภาษาญี่ปุุน ๑ ๓๐ 

รวม 15  
๑.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  256๒  รวม.......1๕๙........คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 ๗ ๔ ๑๑ ๑๑ 
อ.3 1 9 ๑๒ ๒๑ ๒๑ 
รวม 2 1๖ ๑๖ ๓๒ - 
ป.1 1 ๙ ๕ ๑๔ 14 
ป.2 1 ๗ ๘ ๑๕ 15 
ป.3 1 ๗ ๖ ๑๓ 13 
ป.4 1 ๙ ๑๑ ๒๐ 20 
ป.5 1 ๗ ๘ ๑๕ 15 
ป.๖ 1 ๖ ๙ ๑๕ 15 
รวม 6 4๕ ๔๗ ๙๒ - 
ม.1 1 ๔ ๔ ๘ 8 
ม.2 1 ๑๐ ๕ ๑๕ 15 
ม.3 1 ๔ ๘ ๑๒ 12 
รวม 3 ๑๘ ๑๗ ๓๕ - 

รวมทั้งหมด 11 8๙ ๘๐ ๑๕๙ - 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 11 11 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 11 11 - - 
ด้านสังคม 11 11 - - 
ด้านสติปัญญา 11 10 - 1 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ช้ันอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่ากาย 21 21 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 21 21 - - 
ด้านสังคม 21 21 - - 
ด้านสติปัญญา 21 21 - - 
 

ร๎อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แตํละรายวิชา 
ในระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

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

ภาษาไทย 11 10 9 14 12 8 4 5 10 65.35 
คณิตศาสตร์ 12 11 9 12 6 9 4 5 7 59.06 
วิทยาศาสตร์ 8 14 10 10 12 12 1 0 5 56.69 
สังคมศึกษา 11 12 9 10 12 14 3 7 11 70.08 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 12 11 10 11 12 8 0 12 66.93 
ศิลปะ 11 10 8 14 9 11 4 10 9 67.72 
การงานฯ 14 15 9 10 11 14 8 11 10 80.31 
ภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

8 9 9 7 3 8 3 5 9 48.03 

รวมจ านวน          64.27 
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1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 76.21 70.85 73.58 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 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 14 100 14 100 
      จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอํานออกเสียง .......14.......คน 
        2.  การอํานรู๎เรื่อง  ............14......คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ........14......คน  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT )  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 

ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพื้นท่ี     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

     เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  25๖1 – 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
25๖1 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 

ด๎านภาษา    
ด๎านค้านวณ    
ด๎านเหตุผล    
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน    
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 47.42 29.58 31.65 29.58 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 25๖๐- 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ผลต่างปี 61 - 62 

ภาษาไทย 42 52.20 47.42 -4.78 
คณิตศาสตร์ 34 25.50 29.58 4.08 
วิทยาศาสตร์ 34.25 30.25 31.65 1.4 
ภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

27 24.50 29.58 5.08 

 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 
รายวิชา จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 15 7 46.66 
คณิตศาสตร์ 15 - - 
วิทยาศาสตร์ 15 - - 
ภาษาตํางประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

15 - - 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 63.91 24.36 30.09 30.91 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61 
คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.ท้ังหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 

๖ 



 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 25๖๐- 256๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา ปี 25๖๐ ปี 256๑ ปี 2562 ผลต่างปี 61 -62 
ภาษาไทย 45 47.33 63.91 16.58 
คณิตศาสตร์ 19.2 26.67 24.36 -2.31 
วิทยาศาสตร์ 32 23.33 30.09 6.76 
ภาษาตํางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

24 27 30.91 3.91 

 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 12 9 75 
คณิตศาสตร์ 12 - - 
วิทยาศาสตร์ 12 - - 
ภาษาตํางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

12 - - 

 
 
1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. ห๎องสมุด 11 21 14 15 13 20 15 15 8 15 12 
2. ห๎องคอมพิวเตอร์ - - 14 15 13 20 15 15 8 15 12 
3.ห๎องวิทยาศาสตร์ - - 14 15 13 20 15 15 8 15 12 
4.ห๎องภาษาอังกฤษ - - 14 15 13 20 15 15 8 15 12 

 
 
 
 

๗ 



      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.3 

1.โรงเรียนท้ากินท้าใช๎ 11 21 14 15 13 20 15 15 8 15 12 
2.โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลวังน้้าขาว 11 21 14 15 13 20 15 15 8 15 12 
3.วัดวังน้้าขาว 11 21 14 15 13 20 15 15 8 15 12 
4.พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านจําทวี - - - - - 20 15 15 - - - 
5.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - - 14 15 13 20 15 15 8 15 12 
6.ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ 11 21 14 15 13 - - - - - - 

 
๑.๗ ข๎อมูลงบประมาณ 

งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
แหล่งที่ได้รับ จ านวน (บาท) 

- เงินงบประมาณ 533,180 
- เงินนอกงบประมาณ - 
รวบงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน 533,180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 



ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.1 มีน้้าหนัก สํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ BMI  /    
1.2 เคล่ือนไหวรํางกายคลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี ใช๎มือ และตาประสาน

สัมพันธ์ได๎ดี 
 /    

1.3 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสํวนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  /    
1.4 หลีกเล่ียงตํอสภาวะท่ีเส่ียงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด   /   
1.5 มีความมั่นใจ กล๎าพูด กล๎าแสดงออก รําเริงแจํมใส แสดงอารมณ์

ความรู๎สึกได๎เหมาะสม รู๎จักยับยั้งช่ังใจอดทนในการ  รอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผ๎ูอื่น 

  /   

1.6 มีสํวนรํวมดูแลรักษาส่ิงแวดล๎อมในและนอกห๎องเรยีน  /    
1.7 สามารถคิดแก๎ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงํายๆได๎  /    
1.8 สร๎างสรรค์ผลงานตามความคิดและ จินตนาการงานศิลปะงํายๆได๎  /    
1.9 สามารถเลํนและท้างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ /     

1.10 มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   /   
คะแนนรวม 38 

คะแนนเฉล่ียร๎อยละ 76 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 

 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  โรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว  ได๎ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการตํางๆ ท่ีสํงผลไปสํูเปูาหมาย ดังนี้ 
ในกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู๎  ส้าหรับเด็กปฐมวัยตามตารางการจัดกิจกรรมประจ้าวัน สํงเสริมให๎เด็ก 
มีพัฒนาการด๎านรํางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยตนเองได๎ โรงเรียนจัดเตรียมอาหาร 
ให๎เด็กได๎รับประทานท่ีมีสารอาหารครบ ๕ หมูํ สะอาด ถูกหลักอนามัย ปริมาณเหมาะสมตามวัย โดยมีการควบคุม 
ดูแลให๎เด็กดื่มนมเป็นประจ้าทุกวัน วัดสํวนสูง ช่ังน้้าหนัก ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง จัดหา จัดเตรียม ส่ือการเรียน 
โรงเรียนตรวจเครื่องเลํนสนามเพื่อความปลอดภัย มีกฎ กติกา ข๎อตกลงในการเลํนรํวมกัน ของเด็ก มีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพให๎กับเด็ก โดยโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลวังน้้าขาว ดูแลสุขภาพชํองปากของเด็ก 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการสํงเสริมให๎เด็กได๎เลํนกีฬาตามความถนัด  สนับสนุนให๎เข๎ารํวมการแขํงขัน 
กีฬาในระดับกลํุมเครือขํายโรงเรียนวังเจ๎าราม การจัดกิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการของโรงเรียน กิจกรรม             
บ๎านวิทยาศาสตร์น๎อย เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม มีวินัยในตนเอง มีมารยาทดี ยิ้ม ไหว๎ ทักทาย          

๙ 



มีจิตสาธารณะ รู๎จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียน รู๎จักชํวยเหลือ แบํงปัน ท้างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข ชํวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน เป็นสมาชิกท่ีดีของห๎องเรียนโรง
โรงเรียนได๎ และปลูกฝังให๎ให๎เด็กมีพื้นฐานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ด๎วยการสวดมนต์กํอน ท้าบุญ 
ตักบาตรในวันส้าคัญทางศาสนา ถวายเทียน และอนุรักษ์ความเป็นไทยด๎วยการใสํเส้ือผ๎าไทยทุกวันศุกร์ 
 สํงเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให๎เด็กมีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีความมั่นใจ กล๎าพูด กล๎า
แสดงออก รําเริงแจํมใส แสดงอารมณ์ความรู๎สึกได๎เหมาะสม รู๎จักยับยั้งช่ังใจอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจ
ในความสามารถ และผลงานของตนเองและผ๎ูอื่น ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติกับองค์การบริหารสํวนต้าบล
วังน้้าขาว และงานปีใหมํของวัดวังน้้าขาว ต้าบลวังน้้าขาวเป็นประจ้าทุกปี  โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการ
ด๎านสติปัญญา ส่ือสารได๎ มีทักษะการคิด แสวงหาความรู๎  โดยการเข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย    
แหํงประเทศไทย ท้าให๎เด็กได๎ฝึกปฏิบัติด๎วยตนเอง ทดลอง มีการสังเกต เกิดความคิดสร๎างสรรค์ รู๎จักหาวิธีการ
แก๎ปัญหา  การสอนแบบโครงงาน ให๎เด็กมีความสนใจเรียนรู๎ส่ิงรอบๆตัว  กล๎าซักถามเพื่อหาค้าตอบ  มีการจัด
กิจกรรมสนทนาภาษาอนุบาล  เพื่อให๎เด็กมีทักษะทางภาษา  มีมุมนิทาน มุมส่ิงมีชีวิต เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอําน 
เลํานิทานจากท่ีฟังจากคุณครู เลําสํูเพื่อนตํอได๎โดยเรียงตามล้าดับเหตุการณ์ได๎  สามารถช่ือสัตว์ได๎ สนับสนุนให๎เด็ก
เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับตํางๆ มีการสร๎างผลงานด๎านศิลปะ การปั้นดินน้้ามัน การฉีก 
ตัด ปะ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน สามารถอยูํรํวมกับ
คนอื่นได๎ และสามารถชํวยเหลือตนเองได๎    
 
โดยโรงเรียนมีข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
๒. โครงการอาหารกลางวัน 
๓. โครงการอาหารเสริมนม 
๔. กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนทุกด๎านสมวัย 
๕. บันทึกพัฒนาการ 
๖. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 
๗. บันทึกหลังสอน 
๘. แฟูมสะสมผลงานนักเรียน 
๙. การสอนแบบโครงงาน 
๑๐. บันทึกเด็กมีจิตสาธารณะ 
๑๑. บันทึกกิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 
๑๒. บันทึกกิจกรรมทัศนศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
 สํงเสริมให๎ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู๎  ให๎เด็กมีพัฒนาการในด๎านรํางกาย  อารมณ์  จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญา  บรรลุตามเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด  และมีความพร๎อมในการจัดการศึกษา
ระดับประถมมากขึ้น  ก้าหนดแผนงาน  โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
เสริมสร๎างสายใยการมีสํวนรํวมของพํอแมํ ครอบครัว ชุมชน  และทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องในการสํงเสริมพัฒนาการ 
ของเด็กให๎ดีขึ้น 
 

๑๐ 



มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุํนและสอดคล๎องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 
4 ด๎านสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนและท๎องถิ่น 

 /    

2.2 สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมครบทุกช้ันเรียน  /    
2.3 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์

ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

 /    

2.4 จัดสภาพแวดล๎อม และส่ือเพื่อการเรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและเพียงพอ   /   
2.5 ให๎บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู๎เพื่อ

สนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนส้าหรับครู 
  /   

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวของทุกฝุายมีสํวนรํวม  /    
คะแนนรวม 22 
คะแนนเฉล่ีย 73.33 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุการประเมินตนเอง 

 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว  ได๎ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการๆ ท่ีสํงผลสํูคําเปูาหมาย  ดังนี้ 
 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มี 
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  ครูอบรมหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความยืดหยุํน 
และสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  และครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด๎านสอดคล๎อง 
กับบริบทของโรงเรียนและท๎องถิ่น และน้ามาจัดท้าหลักสูตรโดยโรงเรียนได๎ออกแบบการจัดประสบการณ์ 
ท่ีเตรียมความพร๎อม ไมํเรํงรัดวิชาการ เน๎นการเรียนรู๎ผํานการเลํนและการลงมือปฏิบัติ โดยเป็นหลักสูตร 
ท่ีมุํงพัฒนาเด็ก ท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎ตามศักยภาพ 
บนความแตกตํางของแตํละบุคคล จัดสภาพแวดล๎อม และส่ือเพื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย อยํางปลอดภัย  
และเพียงพอ ในการจัดประสบการณ์ ครูมีความรู๎ตรงวิชาเอก มีความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 
เหมาะสมกับช้ันเรียน ให๎ผ๎ูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา โดยจัดการ 
ประชุม เพื่อประสานความรํวมมือในการพัฒนาผ๎ูเรียน 
 
 
 
  

๑๑ 



 โดยโรงเรียนมีข๎อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 ๒. แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
 ๓. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. รายงานสรุปการประเมินโครงการ 
 ๕. รายงานการอบรม ประชุม 
 ๗. แฟูมสะสมผลงานครู/ผ๎ูบริหาร 
 ๘. แฟูมเกียรติบัตร 
 ๙. ค้าส่ังการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี ยืดหยุํน และสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560      
และครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด๎านสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียนและท๎องถิ่นจัดครูที่มีความรู๎ ความสามารถ 
ครบทุกช้ันเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็กด๎วยการเข๎ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและ 
วิชาชีพ มีการนิเทศติดตามการจัดสภาพแวดล๎อมและส่ือเพื่อการ เรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและ 
เพียงพอภายในห๎องเรียน มีการก้าหนดระบบการบริหารจัดการของ PDCA   
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ให๎เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านอยํางสมดุล  /    
3.2 ครูวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนได๎รับ

ประสบการณ์ตรง 
 /    

3.3 จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะ     ท่ีพึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

  /   

3.4 ครูสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏบิัติอยํางมีความสุข  /    
3.5 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
 /    

คะแนนรวม 19 
คะแนนเฉล่ีย 76 
ระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ) 

 
 
 
 

๑๒ 



วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว  ได๎ด้าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการตํางๆ ท่ีสํงผลสํูคําเปูาหมาย ดังนี้ 
 ครูผ๎ูสอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ให๎เด็กสํงเสริมให๎มีพัฒนาการท้ัง 4 ด๎านอยํางสมดุล ครู 
วิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนได๎รับประสบการณ์ตรง จัดท้าแผนการจัด 
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ครูสร๎างโอกาสให๎ 
เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏิบัติอยํางมีความสุข จัดมุมประสบการณ์ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ ครูประเมิน 
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนา 
คุณภาพเด็กให๎มีคุณภาพ 
 โดยโรงเรียนมีข๎อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย 
 ๒. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ 
 ๓. บันทึกหลังสอน 
 ๔. บันทึกพัฒนาการ 
 ๕. สมุดรายงานประจ้าตัวนักเรียน 
 ๖. แฟูมสะสมผลงานนักเรียน 
 ๗. บันทึกการใช๎ส่ือ 
 ๘. มุมประสบการณ์ 
 ๙. แบบวิเคราะห์ผ๎ูเรียนรายบุคคล 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
 โรงเรียนเนน๎การจัดประสบการณ์ท่ีสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา โดยความรํวมมือกับพํอ แมํ และชุมชน เพิ่มกิจกรรมท่ีสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง 
เลํนและปฏิบัติกิจกรรม สร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางมีความสุข 
 

ความต้องการช่วยเหลือ 
การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย   การสํงเสริมทางด๎านกีฬา และอุปกรณ์

เครื่องเลํนสนามตํางๆ     

 

 

 

  

 

 

๑๓ 



          เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๐ – ๔๙ 1 ก้าลังพัฒนา 
๕๐ – 59 2 ปานกลาง 
๖๐ – 69 3 ดี 
๗0 – 79 4 ดีเลิศ 

8๐ – ๑๐๐ 5 ยอดเย่ียม 
 
   
          ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับปฐมวัย  

 

มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 76 ดีเลศิ 
มาตรฐานที่ 2 73.33 ดีเลศิ 
มาตรฐานที่ 3 76 ดีเลศิ 
สรุปภาพรวม 75.11 ดีเลศิ 

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ....4.... (ดีเลิศ)................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ  ดี 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ดี 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
       ๑) ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการ

คิดค้านวณตามเกณฑ์ของแตํละระดับช้ัน  
  /   

       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ปัญหา 

  /   

       ๓) มีผลงานหรือช้ืนงานจากการท้างานกลุํม และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดและปัญหาอุปสรรค 

  /   

       ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค๎นข๎อมูล
ได๎ 

 /    

       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด   /   

       6) ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์สถานศึกษาก้าหนด       

       7) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพสามารถน้า
ความรู๎ที่ได๎ถํายทอด และท้าเป็นรายได๎เสริมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

 /    

      8) ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอใน
ระดับสูงข้ึนไป 

 /    

๑.๒ คณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน      
       ๑) ผู๎เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยม ๑๒ ประการ ตามท่ี

สถานศึกษาก้าหนด  
 /    

       ๒) ผู๎เรียนรํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน และภูมิใจในความ
เป็นไทย 

 /    

       ๓) ผู๎เรียนยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย   /   
       ๔) ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และกลา๎

แสดงออกอยํางเหมาะสม 
  /   

       ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ        /    
คะแนนรวม 42 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 
ระดับคุณภาพ  (ดี) 

 
  

๑๕ 



ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุการประเมิน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การส่ือสารและการคิดค้านวณตามเกณฑ์ของแตํละ
ระดับช้ัน ได๎มากกวําร๎อยละ  65  มากกวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจาก มีคะแนนการอํานออก   
การเขียน และการบูรณาการในการส่ือสาร  การจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  
มีการจัดท้าบัญชีค้าพื้นฐานแตํละช้ันเรียนครบทุกคน แบบฝึกเสริมทักษะการอําน จัดท้าบันทึกรักการอํานครบทุก
ช้ัน และเสนอค้าภาษาไทยวันละค้า กิจกรรมหน๎าเสาธงเป็นประจ้าทุกวัน การจัดการศึกษาโดยใช๎กระบวนการ 
PDCA ต้ังแตํระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
 ๒. ผ๎ูเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา ได๎มากกวําร๎อยละ 65 มากกวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจาก มีคะแนนการทดสอบ
คิดคลํองท้ังห๎องเรียน กิจกรรมสํงเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัดท้าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 
คิดเลขคลํองให๎กับนักเรียนทุกคนทุกช้ัน การสํงเสริมทักษะด๎วยเพลงท่ีโรงเรียนเปิดเสียงตามสายกํอนกิจกรรม
หน๎าเสาธง  และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ทุกช้ันเรียน 
 ๓. มีผลงานหรือช้ืนงานจากการท้างานกลํุม และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด และปัญหาอุปสรรค 
อยูํในระดับดี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาได๎จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ กิจกรรม
สะเต็มศึกษา (STEM) กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการสอนท่ีเน๎นกระบวนการกลํุม กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ และ
กิจกรรมการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น ท่ีนักเรียนได๎รับประสบการณ์ และการเรียนรู๎จากในห๎องเรียนสํูนอก
ห๎องเรียน 
 ๔. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค๎นข๎อมูลได๎ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ถึง
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คิดเป็นร๎อยละ ๘0 ซึ่งมากกวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด  พิจารณาได๎จาก ผลการ
ประเมินและการทดสอบการเรียนรู๎วิชาคอมพิวเตอร์ของแตํละระดับช้ัน ผลงานนักเรียนด๎านเทคโนโลยี การ
น้าเสนอด๎วยส่ือเทคโนโลยี และผลการแขํงขันการแขํงขันการวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน   
ท่ีมีความบกพรํองทางสติปัญญา ม1-ม.3 ระดับชาติ กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจ้าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ และสืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเองผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ตได๎ 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด ผ๎ูเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ แตํละ
รายวิชามีคะแนนเฉล่ียร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีผลการเรียนระดับ ๓ 
ขึ้นไปคิดเป็นร๎อย 64.27 ซึ่งต้่ากวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
พิจารณาได๎จากสถานศึกษามีการน้าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลาง ลงสํู
การจัดการเรียนการสอนใน     แตํละกลํุมสาระอยํางครบถ๎วนทุกกลํุมสาระวิชา มีกิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให๎ครูท้าวิจัย 
ช้ันเรียนเพื่อแก๎ไขปัญหานักเรียน มีการจัดวัดผลประเมินผลนักเรียนในรูปแบบตํางๆท่ีหลากหลาย เชํน สังเกต 
ตอบค้าถาม แบบทดสอบ เป็นต๎น รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลํุมสาระการเรียนของทุกช้ันเรียน 
 6. ผ๎ูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ คิดเป็นร๎อยละ 52.60 ซึ่งต้่ากวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
พิจารณาได๎จาก ผลการประเมินและการทดสอบระดับชาติ มีการจัดวัดผลประเมินผลนักเรียนในรูปแบบตํางๆ 
ท่ีหลากหลาย  
 7. มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพมากกวําร๎อยละ 85 ซึ่งมากกวําเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก้าหนด  พิจารณาได๎จากผลงานของผ๎ูเรียนในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ เชํน การแปรรูป
อาหาร  กิจกรรมการปลูกผักสวนปลอดสารพิษ การท้าเหรียญโปรยทาน การท้าน้้าสมุนไพร โครงการอาหาร

๑๖ 



สร๎างรายได๎ โครงการเปิดบ๎านวิชาการ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง เชํน ปลูกผัก
สวนครัว ผักปลอดสารพิษ  โครงการอาหารสร๎างรายได๎ 
 8. ผ๎ูเรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น ขึ้นไปคิดเป็นร๎อย 80 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาได๎จากสถานศึกษามีการฝึกงานหรือการท้างาน ผ๎ูเรียนได๎รับ
การพัฒนาทักษะท้ังจาก กิจกรรมในช้ันเรียนและกิจกรรมโครงการตํางๆ ของโรงเรียน เชํน กิจกรรมกีฬา
ภายใน กิจกรรมคํายวิชาการของกลํุมสาระตํางๆ คํายสํงเสริมคุณลักษณะการเป็นผ๎ูน้า กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม การแสดงด๎านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับอาชีพสุจริต เชํน กิจกรรมเปิดบ๎านวิชาการ กิจกรรมแนะแนวที่สร๎างโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎
รู๎จักโลกแหํงอาชีพ ท้ังจากเอกสาร ประสบการณ์ท้างานของศิษย์เกําในสาขาตํางๆ เชิญวิทยากรจากสถาบัน
ตํางๆ มาให๎ความรู๎ และอ้านวยความสะดวกให๎ผ๎ูเรียนได๎ไปเรียนรู๎ในสถาบันตํางๆ 
 นอกจากนี้ คุณภาพผ๎ูเรียนในด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ยังพิจารณาได๎จาก เอกสารงานธุรการประจ้า
ห๎องเรียนของครูผ๎ูสอนรายบุคคลท่ีเกี่ยวข๎องกับผ๎ูเรียน ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎ บันทึกหลังสอน บันทึก
การสอนซํอมเสริม บันทึกการเยี่ยมบ๎าน บันทึกข๎อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่ือ แบบฝึกเสริมทักษะ อุปกรณ์
การเรียนการสอน แฟูมผลงานนักเรียน งานวิจัยช้ันเรียน แบบบันทึก ปพ.ตํางๆ รวบรวมแบบประเมิน 
แบบทดสอบตํางๆ ตลอดจนเกียรติบัตร โ ลํรางวัล และภาพถํายกิจกรรมของโรงเรียน ครู และนักเรียน         
ท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ตํอตนเอง ครู ผ๎ูปกครอง และชุนชน   
 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุการประเมิน 
 ๑. ผ๎ูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยม ๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด มีคําเฉล่ีย
ร๎อยละ ๗๕ มากกวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด สถานศึกษาได๎ด้าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดังนี้    
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันส้าคัญทางศาสนาตํางๆ เชํน การถวายเทียนพรรษา การตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎ง  
ในวันขึ้นปีใหมํ เพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนตระหนักและเห็นคุณคําของศาสนาท่ีตนเองนับถือ สวดมนต์ทุกวันศุกร์  
สุดสัปดาห์ กิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิในช่ัวโมงพักกลางวันกํอนเข๎าเรียนภาคบําย  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใน ช่ัวโมง ลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยเน๎นการฝึกด๎านวินัย  ความรับผิดชอบ ความมีน้้ า ใจ                 
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํตามตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการสอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ในทุกๆ สาระ ครูจัดกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อฝึกให๎ผ๎ูเรียนมีนิสัย รักการประหยัดและอดออม กิจกรรมวัน
ไหว๎ครูเพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีจิตส้านึกในการเป็นลูกศิษย์ท่ีดี กิจกรรมน๎อง ไหว๎พี่ จัดกิจกรรมวันตํอต๎านยาเสพติดโลก       
และโครงการ D.A.R.E. จากความรํวมมือสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอเมืองสุโขทัยมาให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกัน
ตนเอง ให๎หํางไกลจากยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนชํวยดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นท่ี           
ท่ีรับผิดชอบฝึกการท้างานเป็นหมูํคณะเป็นผ๎ูน้าผ๎ูตามท่ีดีอยูํรํวมในสังคมได๎ จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน
ตระหนักเห็นความส้าคัญของส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยด้าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิ จ
พอเพียงฝึกให๎ผ๎ูเรียนรักธรรมชาติ ดูแลรักษาต๎นไม๎ท่ีตนเองปลูก ฝึกการท้าปุ๋ย การขยายพันธุ์พืชแบบตํางๆ 
การปลูกผักสวนครัว การจ้าหนํายผลผลิต เป็นต๎น 
 ๒. ผ๎ูเรียนรํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นและภูมิใจในความเป็นไทย อยูํในระดับดีเลิศ เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด สถานศึกษาได๎ด้าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดังนี้ การแหํเทียนพรรษา
ไปท่ีวัดใกล๎โรงเรียน  จัดกิจกรรมวันปีใหมํและวันแมํ การนิมนต์พระเข๎ารํวมกิจกรรมในการตักบาตรข๎าวสาร
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อาหารแห๎ง ฝึกให๎เป็นผ๎ูน้าในการจัดกิจกรรมทางศาสนพิธีทางสงฆ์ เชํน เป็นมัคนายก น้าน๎องสวดมน ต์      
การรํวมกิจกรรมการลอยกระทง โดยครูฝึกให๎นักเรียนรํวมท้ากระทงใบตองไปถวายวัด เพื่อชํวยวัดหารายได๎  
ในการจัดวันงานลอยกระทงงานประเพณีของชุมชนเป็นการสํงเสริมและรักษาวัฒนธรรมท่ีดีงาม กิจกรรมหน๎า
เสาธงโดยให๎น๎องไหว๎พี่ เป็นกิจกรรมท่ีปลูกจิตส้านึกให๎รู๎จักการเคารพตํอผ๎ูอาวุโสกวํา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของไทย การฝึกสวดมนต์เย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเข๎าประกวดการสวดมนต์แปล และมารยาท
ไทยในงานศิลปหัตถกรรมในระดับชาติ ชนะเลิศ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง ครูและผ๎ูเรียนรํวมกันอนุรักษ์ความ
เป็นไทยโดยสวมใสํผ๎าไทยทุกวันศุกร์ 
 ๓. ผ๎ูเรียนยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย อยูํในระดับดี เลิศ สถานศึกษาได๎
ด้าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นกระบวนการกลํุมเพื่อให๎
ผ๎ูเรียนได๎มีทักษะในด๎านการแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังผ๎ูอื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่น การจัด
กิจกรรมตามโครงการประชาธิปไตยสภานักเรียน การจัดกิจกรรมเข๎าคํายพักแรมใช๎ระบบหมูํเพื่อเป็นผ๎ูน้า      
ผ๎ูตามและการยอมรับ การจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งจะให๎ผ๎ูเรียนด้าเนินกิจกรรมต้ังแตํการคัดเลือกคณะท้างาน    
ในกลํุมสี การแบํงหน๎าท่ีการท้างานตํางๆ เชํน กองเชียร์ นักกีฬา บริการ ผ๎ูควบคุมนักเรียน ซึ่งผ๎ูเรียนสามารถ
ด้าเนินการได๎อยํางดีจนส้าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนจัดการเรียนรวม สถานศึกษา    
มีนโยบายให๎ผ๎ูเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษมีโอกาสเรียนรํวมกับผ๎ูเรียนปกติเพื่อให๎ ผ๎ูเรียนทุกคนได๎ปรับตัวเองในการ
ท้างานและการอยูํรํวมกันได๎บนความแตกตําง 
 4. ผ๎ูเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และการแสดงออกได๎อยํางเหมาะสมตามวัย
อยูํในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษาได๎ด้าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ
นกัเรียน เชํน กิจกรรมการตรวจสุขภาพของผ๎ูเรียนโดยเจ๎าหน๎าท่ีอนามัยจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ้า
ต้าบล เข๎ามาให๎บริการตรวจสุขภาพและให๎ความรู๎แกํผ๎ูเรียนในเรื่องของอนามัยตนเอง การปูองกันตนเองให๎
ปลอดภัยจากโรคตํางๆ เพศศึกษา ยาเสพติด การฉีดวัคซีน เป็นต๎น มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
ผ๎ูเรียนเพื่อเป็นข๎อมูลส้าหรับสํงเสริมหรือพัฒนาผ๎ูเรียนในเรื่องของความแข็งแรงของรํางกาย จัดกิจกรรม
สํงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยจัดต้ังเป็นชุมนุมกีฬา และสํงเสริมให๎เข๎ารํวมแขํงขันในระดับตํางๆ โดยเฉพาะกีฬา
ฟุตบอลและฟุตซอล ให๎ผ๎ูเรียนได๎ด่ืมนมทุกวัน มีโครงการอาหารกลางวันให๎ผ๎ูเรียนทุกคนทุกวัน สถานศึกษา    
มีการรณรงค์ในเรื่องโรคติดตํอ เชํน โรคไข๎เลือดออก ก้าจัดลูกน้้ายุงลาย เชิญวิทยากรภายนอก ได๎แกํ ต้ารวจ
และสาธารณสุขมาให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด เรื่องสุขภาพ เพศศึกษา มีกิจกรรมแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวันในแผนการจัดการเรียนรู๎ในวิชาสุขศึกษาจะสอดแทรกความรู๎ในเรื่องของการ
ปูองกันตนเองจากการถูกลํอลวง ขํมเหง รังแก การควบคุมอารมณ์และสุขภาพจิตท่ีดี การอยูํรํวมกันใน
ครอบครัวอยํางมีความสุขท้าให๎ผ๎ูเรียนสํวนมากมีสุขภาพกายและใจท่ีดีแข็งแรง รําเริงแจํมใส 

๕. ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ อยูํในระดับ ดี สถานศึกษาได๎
ด้าเนินโครงการปลูกต๎นไม๎ในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคํานิยมอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม มุํงเน๎นการอนุรักษพ์ันธุ์ไม๎ท๎องถิ่น
โดยให๎ผ๎ูเรียนมองเห็นประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู๎ที่จะใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
อยํางฉลาด โดยใช๎ให๎น๎อย เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และกํอให๎เกิดผลเสียหายตํอส่ิงแวดล๎อมน๎อยท่ีสุด 
นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีการรณรงค์ให๎ผ๎ูเรียนรู๎จักการใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา เชํน การแยกขยะ การน้า
กลับมาใช๎ซ้้า การซํอมแซมส่ิงของท่ีช้ารุด การใช๎ส่ิงทดแทน และการดูแลปูองกันไมํให๎ส่ิงแวดล๎อมถูกท้าลาย 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพของผ๎ูเรียนให๎สูงขึ้นกวําเดิม 
 ๑. วางแผนและมีนโยบายท่ีชัดเจน ให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการด้าเนินงานตามแผนงานและนโยบาย
ท่ีต้ังไว๎ 

๑๘ 



 ๒. มีแผนงานรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหมายวําจะเกิดขึ้น มีความยืดหยุํนได๎ 
 ๓. พัฒนาหลักสูตรให๎มีความเหมาะสมกับสภาพและความต๎องการของผ๎ูเกี่ยวข๎อง เชํน ผ๎ูเรียน ครู 
ชุมชน และส่ิงแวดล๎อม 
 ๔. น้าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์เพื่อแก๎ไข ปรับปรุง และพัฒนาจัดการเรียนรู๎ให๎มีความหลากหลาย 
เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเกิดคุณภาพด๎านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต 
 ๕. จัดหาทรัพยากร ส่ือ อุปกรณ์ด๎านเทคโนโลยีให๎ครบช้ันเรียน 
 ๖. สํงเสริม พัฒนาศักยภาพครูให๎เป็นครูมืออาชีพ 
 ๗. สํงเสริมให๎ครูทุกคนท้าวิจัยในช้ันเรียน 
 ๘. นิเทศ ก้ากับ ติดตาม ให๎ค้าปรึกษา และแนะน้าให๎ครูใช๎เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
 ๙. จัดบรรยากาศสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎และเป็นโรงเรียนแหํงการแสวงหาความรู๎ 
 ๑๐. สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และ
ผ๎ูปกครอง เพื่อรํวมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดี 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล๎อง

กับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ 
  /   

2.2 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช๎กระบวนการ PDCA    /   
2.3 มีการวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาก้าหนดทุกกลุํมเปูาหมาย 
  /   

2.4 สํงเสริมให๎ครูและบุคลากร ได๎รับการพัฒนาทางวิชาชีพอยํางตํอเน่ือง   /   
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมท้ังในและนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎

อยํางมีคุณภาพ 
 /    

2.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู๎ 

  /   

คะแนนรวม 19 
คะแนนเฉล่ีย 63.33 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 

 
 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 ๑. มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน 
และเป็นไปได๎ในการปฏิบัติอยูํในระดับ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนดพิจารณาจาก สถานศึกษามี
การก้าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ รํวมกันอยํางชัดเจนของทุกฝุาย ได๎แกํ ผ๎ูบริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา ผ๎ูแทนชุมชน วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแสดงความเป็นไปได๎จริง กับความส้าเร็จของนักเรียนหรือ

๑๙ 



สถานศึกษาในอนาคตท่ีชัดเจน พันธกิจของสถานศึกษามีความเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์และจัดท้าอยํางเป็น
รูปธรรมสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น เปูาหมายของสถานศึกษามีความชัดเจน ระบุส่ิงท่ีต๎องการให๎
เกิดตรงความต๎องการของนักเรียนและสถานศึกษา และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช๎กระบวนการ PDCA อยูํในระดับ ดี เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนดพิจารณาจาก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี รายงาน
สรุปโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี บันทึกการประชุมข๎าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการน้าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก๎ไขและวางแผนพัฒนาปีตํอไป 
 ๓. มีการวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผ๎ูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก้าหนดทุกกลํุมเปูาหมาย อยูํในระดับ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนดพิจารณาจาก แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ้าปีท่ีผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
มีการก้าหนดโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีหลากหลาย จากรายงานผลการทดสอบของ
ผ๎ูเรียนระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติมีผลงานผ๎ูเรียนท่ีเป็นรูปธรรม 
 ๔. สํงเสริมให๎ครูและบุคลากร ได๎รับการพัฒนาทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง อยูํในระดับ ดี เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจาก อบรมเชิงปฏิบัติการของหนํวยงานตํางๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชํน อบรมตามหลักสูตรตํางๆ ประจ้าปี 2561-2562 รายงานการประชุม
อบรมสัมมนาของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนให๎ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  
 ๕. จัดสภาพแวดล๎อมท้ังในและนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ อยูํในระดับ 
ดีเลิศ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจาก สภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนจัดให๎มีส่ืออุปกรณ์     
ท่ีเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ เชํน เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการเรียนการสอน เป็นต๎น สภาพแวดล๎อม         
นอกห๎องเรียน ท่ีมีการจัดอาคารสถานท่ี ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ มีมุมสํงเสริมทักษะและการเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อม
สะอาด รํมรื่น 
   ๖. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ  เรียนรู๎อยูํในระดับ ดี 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจาก มีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านเทคโนโลยีและสารสนเทศของผ๎ูเรียนอยูํในระดับ 
ดีเลิศ มีผลงานเชิงประจักษ์ คือ รางวัลผลการแขํงขันการแขํงขันการวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรํองทางสติปัญญา ม.๑-ม.๓ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ได๎รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ในกิจกรรมการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ้าปี 2562 การจัดการเรียนการสอนด๎วยระบบ DLIT ครู
จัดกิจกรรมจากเครื่องมืออุปกรณ์โปรเจคเตอร์ สมาร์ททีวีให๎ผ๎ูเรียนศึกษาเรียนรู๎ และ สืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเอง
ผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
         ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดี 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3.1 จัดการเรียนรู๎ที่ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป 

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 
  /   

3.2 ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  /    
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเชิงบวกให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก สามารถเรียนรู๎

รํวมกันได๎อยํางมีความสุข 
 /    

3.4 มีการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน้าผลมา
พัฒนาผ๎ูเรียน 

  /   

3.5 ครูรํวมแลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแก๎ปัญหาของผ๎ูเรียนอยําง
สม่้าเสมอเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่องพฒันาการ
จัดการเรียนรู๎ 

  /   

คะแนนรวม 17 
คะแนนเฉล่ีย 68 
ระดับคุณภาพ 3 (ดี) 

 
 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

๑. จัดการเรียนการรู๎ผํานกระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติจริง และน้าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ้าวัน ผลการ
ประเมินอยูํในระดับ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจากครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎น
ผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญโดยด้าเนินการให๎ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดคล๎องกับความถนัด
และความสนใจ โดยเน๎นให๎ผ๎ูเรียน ได๎เรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติ เชํน การท้าโครงงานตํางๆ การเรียนรู๎กลํุมสนใจ 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ การเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ผ๎ูเรยีนมีการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการโดยการสร๎างช้ินงาน การมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อมส่ือ
การเรียน ตลอดจนสนับสนุนให๎ครูจัดกิจกรรมท่ีสร๎างโอกาสให๎ผ๎ูเรียนทุกคนมีสํวนรํวมได๎ลงมือปฏิบัติจริงจน
สามารถสรุปองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง และน้าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ ผลจากการด้าเนินการตาม
กิจกรรมตํางๆ ตามโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาครู ด้าเนินจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียน
เป็นส้าคัญสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดกระบวนการคิด จากการเรียนรู๎ในการฝึกปฏิบัติสามารถน้าไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวันได๎ 

๒. มีกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผ๎ูเรียนใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ ผลการประเมินอยูํในระดับ ดีเลิศ ซึ่งมากกวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจากครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยให๎ผ๎ูเรียนได๎ค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎จากส่ือการสอนท่ีหลากหลาย การสืบค๎นข๎อมูลตํางๆ 
จากระบบข๎อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาตําง ๆ มาจัดท้าโครงงานและช้ินงานตลอดจน
การน้าความรู๎ตําง ๆ จากส่ือและเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู๎ตามกลํุมสาระวิชาผลจากการด้าเนินการ
สํงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนจากโครงการ และกิจกรรมท่ีหลากหลาย จากการสืบค๎นข๎อมูลตําง ๆ  

๒๑ 



จากระบบข๎อมูลสารสนเทศ สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายจนเกิดกระบวนการคิด สามารถน้าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก สามารถเรียนรู๎รํวมกันได๎อยํางมี
ความสุข   ผลการประเมินอยูํในระดับ ดีเลิศ ซึ่งมากกวําเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจากส่ิงอ้านวย
ความสะดวกภายในช้ันเรียนจัดให๎มีไว๎อยํางเพียงพอ พร๎อมใช๎งานได๎ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด๎วย โต๏ะ เก๎าอี้ 
กระดานด้า บอร์ดส้าหรับจัดนิทรรศการ โดยครูและผ๎ูเรียนสามารถท้ากิจกรรมรํวมชํวยกันอยํางมีความสุข 
ห๎องเรียนสะอาดเรียบร๎อย นําอยูํ นําเรียน ท้ังของผ๎ูเรียนและผ๎ูสอน จัดมุมหนังสือ มุมประสบการณ์            
ครูจัดการสอน ให๎มีล้าดับตํอเนื่องกัน ให๎เด็กท้ากิจกรรมท่ีมีความหมาย ให๎เด็กมีความต่ืนตัวท้ากิจกรรมท่ี
เหมาะสมและค๎ุมคํา 

๔. มีการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผ๎ูเรียน โดยใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อน้าไปพัฒนาผ๎ูเรียน และการเรียนการสอนผลการประเมินอยูํใน
ระดับ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจาก ครูใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลตาม
ศักยภาพผ๎ูเรียนเพื่อน้าผลการเรียนรู๎ไปพัฒนาผ๎ูเรียนและการเรียนการสอน โดยยึดระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา การออกแบบและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช๎เครื่องมือ
ท่ีหลากหลาย เชํน การสนทนา การสัมภาษณ์สอบถาม การรายงานอภิปราย การสาธิต การน้าเสนอผลงาน 
การทดสอบ การตรวจผลงาน การจัดท้าแฟูมสะสมงาน การสังเกตพฤติกรรมตํางๆ ของผ๎ูเรียน ตลอดจนการ
ประเมินตนเองและผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง เชํน ครู เพื่อนและผ๎ูปกครอง ได๎มีสํวนรํวมในการประเมิน 

๕. ครูรํวมแลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแก๎ปัญหาของผ๎ูเรียนอยํางสม่้าเสมอเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอยํางตํอเนื่องอยูํในระดับ ดีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด พิจารณาจาก 

สถานศึกษาด้าเนินการตามกิจกรรมกระบวนการขบัเคล่ือน PLC 
๕.๑ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนในสถานศึกษา 
๕.๒ ก้าหนดงาน PLC แบํงตามสายช้ัน 
๕.๓ ระดมปัญหาในระดับช้ัน เลือกปัญหาท่ีต๎องการแก๎ไข 
๕.๔ ระบุสาเหตุของปัญหา 
๕.๕ หาวิธีหรือแนวทางแก๎ไข(สร๎างนวัตกรรม) 
๕.๖ มีการประชุมวางแผนเพื่อน้าไปปฏิบัติ 
๕.๗ น้้าผลการปฏิบัติงานมารํวมปรึกษาหารือ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
๕.๘ น้้ามาสรุปผลการจัดกิจกรรม 
การแก๎ปัญหาและการสร๎างนวัตกรรมของแตํละระดับช้ันมีดังนี้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ การอํานออกเขียนได๎  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ การอํานออกเขียนได๎ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ การแก๎ปัญหาการคูณและการคิดเลขเร็ว 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-5 การอํานคลํองเขียนคลํอง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ การคิดวิเคราะห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓ การคิดวิเคราะห์  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญให้สูงขึ้น 
๑. น้ากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาอยํางจริงจัง 
๒. ใช๎เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน และมีเพียงพอกับอัตราสํวนกับผ๎ูเรียน 

๒๒ 



3. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพื่อชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. น้าภูมิปัญญาท๎องถิ่นทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
    ให๎กับนักเรียนทุกกลํุมสาระ 
5 ปรับปรุงห๎องสมุดให๎นําสนใจและทันสมัยเพื่อสํงเสริมการศึกษาค๎นคว๎าตามศักยภาพของผ๎ูเรียน 
6. ครูทุกคนควรพัฒนาตนเองในทุกๆด๎านตลอดเวลาเพื่อน้ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
7. มีการนิเทศ ติดตามอยํางตํอเนื่องและน้าผลสรุปมาวิเคราะห์แก๎ปัญหาตํอไป 

    ความต้องการและการช่วยเหลือ 
   1. การพัฒนาครูผ๎ูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผ๎ูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

           2. การอบรมครูและบุคลากร ได๎รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
   3. การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ  NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

           
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5 ระดับ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 
๐ – ๔๙ 1 ก้าลังพัฒนา 

๕๐ – 59 2 ปานกลาง 
๖๐ – 69 3 ดี 
๗0 – 79 4 ดีเลิศ 

8๐ – ๑๐๐ 5 ยอดเย่ียม 
 
   
          ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน คะแนนร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 70 ด ี
มาตรฐานที่ 2 63.33 ด ี
มาตรฐานที่ 3 68 ด ี
สรุปภาพรวม 67.11 ด ี

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ....3.... (ดี)................ 
 

 

 

๒๓ 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังน้ าขาว 
 ท่ี 07 / 2563 

            เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังน้ าขาว 
                  ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…………………………………………………..…………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วําด๎วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด๎วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให๎เป็นไปตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48 ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายใน เป็นสํวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต๎องด้าเนินการอยํางตํอเนื่อง  และตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก้าหนดให๎มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐานอยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันสํงผลตํอการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท้ารายงานประจ้าปี เสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพื่อน้าไปสํูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว จึงแตํงต้ังบุคคลในท๎ายค้าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อท้าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎แล๎ว
เสร็จ ดังตํอไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายวันชัย  แก๎วเกิด          ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว ประธานกรรมการ 
1.2 นายจอย    น๎อยผล         ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวังลึก  กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายจ้ารัส  อาจใย            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์       ครู เช่ียวชาญ             กรรมการ 
1.5 น.ส.ณัชฐานันท์ อภิชัจชัญญาภัส  ครู ช้านาญการ   กรรมการ 
1.6 นางวรนิษฐา กันทะวงั      ครู ช้านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให๎ค้าแนะน้า ปรึกษา อ้านวยความสะดวก แก๎ไขปัญหาในการด้าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แกํคณะกรรมการด้าเนินงาน เพื่อให๎การด้าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นายวันชัย  แก๎วเกิด          ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว ประธานกรรมการ 
2.2 นายจอย    น๎อยผล         ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวังลึก  กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 



2.3 น.ส.เนืองนิตย์   สาเขตต์       ครู เช่ียวชาญ    กรรมการ 
 2.4 นางสาวสายน้้าผ้ึง   ใจวงค์เป็ง     ครู ครูช้านาญการ   กรรมการ 
 2.5 นางยุพา ไกรกิจราษฎ์               ครู ช้านาญการ                            กรรมการและเลขานุการ  

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายวันชัย  แก๎วเกิด          ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว ประธานกรรมการ 
3.2 นายจอย    น๎อยผล         ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวังลึก  กรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ 
3.3 น.ส.เนืองนิตย์   สาเขตต์       ครู เช่ียวชาญ    กรรมการ 
 3.4 น.ส.ณัชฐานันท์ อภิชัจชัญญาภัส  ครู ช้านาญการ   กรรมการ 
3.5 นางวรนิษฐา   กันทะวัง             ครู ช้านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน๎าท่ีดังนี้ 
1. วางแผนก้าหนดแนวทางและวิธีการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก้ากับ ติดตาม และให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแตํงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียน และท้าหน๎าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให๎โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา

ท่ีประกอบด๎วย 8 ประการคือ 
1) การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให๎การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท้ารายงานประจ้าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

5. ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
ประกอบด๎วย 

4.1 นายวันชัย       แก๎วเกิด          ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
4.2 น.ส.เนืองนิตย์  สาเขตต์        ครู เช่ียวชาญ         กรรมการ 
๔.๓ นายสมศักดิ์     แก๎วนุช        ครู ช้านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4.4 น.ส.สุพร      เทียนบุตร        ครู ช้านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4.5 น.ส.อุทัยวรรณ ไกรกิจราษฎ์         ครู ช้านาญการ         กรรมการ 
4.6 นางยุพา         ไกรกิจราษฎ์         ครู ช้านาญการ         กรรมการ 
๔.7 น.ส.ณัชฐานันท์ อภิชัจชัญญาภัส     ครู ช้านาญการ             กรรมการ 
4.8 น.ส.สายน้้าผ้ึง   ใจวงค์เป็ง            ครู ช้านาญการ             กรรมการ 
4.9 น.ส.สกุณา       รอดเกตุ          ครู ช้านาญการ            กรรมการ   



4.10 น.ส.เสาวรส   สิงห์สังข ์         ครู ช้านาญการ            กรรมการ   
4.11 น.ส.ลัดดา     มณีเขียว         ครู ช้านาญการ            กรรมการ   
 
 
4.12 นางศศิธร      สมหารวงศ์     ครู ช้านาญการ          กรรมการ 
4.13 น.ส.ณัชชา     โคยามา           ครู ช้านาญการ      กรรมการ   
4.14 น.ส.พัชญา     สุภามงคล     ครูผ๎ูชํวย   กรรมการ 
4.15 น.ส.จารุวรรณ ศิริวาสน์     ครูผ๎ูชํวย   กรรมการ    
๔.16 นางวรนิษฐา   กันทะวัง          ครู ช้านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน๎าท่ี ด้าเนินการรวบรวมข๎อมูล จัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2562 เพื่อน้าเสนอตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับการแตํงต้ัง ด้าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให๎ได๎ 
ข๎อมูลครบถ๎วน ถูกต๎องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด ภายในวันท่ี ๑0 เมษายน 2563  ท้ังนี้เพื่อให๎เกิดความ
เรียบร๎อย อันจะยังสํงผลให๎เป็นไปตามทิศทาง และวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสํูมาตรฐานการศึกษาตํอไป 
 

               ท้ังนี้ ต้ังแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

                    ส่ัง ณ วันท่ี   13  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 

          (ลงช่ือ) 
                   (  นายวันชัย   แก๎วเกิด  ) 
             ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
ท่ี ศธ 04158.079/35                           โรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว 
                    อ.บ๎านดํานลานหอย จ.สุโขทัย 
 

                          11  มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง เชิญผ๎ูทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวงัลึก 
 

ส่ิงท่ีสํงมาด๎วย ค้าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

     ด๎วย โรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว  อ้าเภอบ๎านดํานลานหอย ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 จะจัดท้ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด้าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประเมิน
ท่ีมีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญทําน ให๎เกียรติเป็นผ๎ูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมีบทบาทหน๎าท่ีตามค้าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามส่ิงท่ีสํงมาด๎วย พร๎อมนี้  
 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด้าเนินการตํอไป 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

         
                                                     ( นายวันชัย   แก๎วเกิด ) 

    ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ 
โทร 083-3116923 

 



 

 
    ประกาศโรงเรียนบ้านวังน้ าขาว 

เร่ือง  การมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
                                    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

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

  โดยท่ีมีการประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหมํ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

  โรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว จึงได๎ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีสํวนรํวมของผ๎ูเกี่ยวข๎องท้ังบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกัน เพื่อน้าไปสํูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว จึงประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศ ณ วันท่ี  1๕  พฤศจิกายน  2562 
  
 
 
 

  ลงช่ือ  
                                                           ( นายวันชัย   แก๎วเกิด ) 

                                                              ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว  
 
 
 
       ลงช่ือ  
                                                                     ( นายจ้ารัส   อาจใย ) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 

 



ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท๎ายประกาศโรงเรียนบ๎านวังน้้าขาวเรื่อง ก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ฉบับลงวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

1. มีน้้าหนัก สํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ BMI ร๎อยละ 80 

2. เคลื่อนไหวรํางกายคลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี ใช๎มือ และตาประสานสัมพันธ์ได๎ดี ร๎อยละ 80 

3. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสํวนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร๎อยละ 85 

4. หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร๎อยละ 80 

5. มีความมั่นใจ กล๎าพูด กล๎าแสดงออก รําเริงแจํมใส แสดงอารมณ์ความรู๎สึกได๎เหมาะสม 
รู๎จักยับยั้งชัง่ใจอดทนในการ  รอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผู๎อื่น 

ร๎อยละ 80 

6. มีสํวนรํวมดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในและนอกห๎องเรียน ร๎อยละ 90 

7. สามารถคิดแก๎ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงํายๆได๎ ร๎อยละ 80 

8. สร๎างสรรค์ผลงานตามความคิดและ จินตนาการงานศิลปะงํายๆได๎ ร๎อยละ 80 

9. สามารถเลํนและท้างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ร๎อยละ 80 

10. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุํน และสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2560 และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านสอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน
และท๎องถ่ิน 

ดีเลิศ 

2)  สถานศึกษาจัดครูที่มีความรูค๎วามสามารถเหมาะสมครบทกุชั้นเรียน ดีเลิศ 
3) พัฒนาครูและบุคลากรให๎มคีวามรู๎ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ดี 

4) จัดสภาพแวดล๎อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ อยํางปลอดภัยและเพียงพอ ดี 

5) ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการการจัดการ
เรียนการสอนส้าหรับคร ู

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
1) ครูจัดประสบการณ์ให๎เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด๎านอยํางสมดุล ดี 
2) ครูวิเคราะห์ข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนได๎รับประสบการณ์ตรง ดี 

3) จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะ     ท่ีพึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

ดีเลิศ 

4) ครูสร๎างโอกาสให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เลํนและปฏบิัติอยํางมีความสุข ดีเลิศ 
5) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
ดี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังน้ าขาว 
เร่ือง  การมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยท่ีมีการประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหมํ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนบ๎านวังน้้าขาว จึงประกาศการใช๎มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

    ประกาศ ณ วันท่ี  1๕  พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒ 
 
            
                                

                                                 ลงช่ือ  
                                                           ( นายวันชัย   แก๎วเกิด ) 

                                                              ผ๎ูอ้านวยการโรงเรียนบ๎านวงัน้้าขาว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท๎ายประกาศโรงเรียนบ๎านวังน้้าขาวเรื่อง ก้าหนดคําเปูาหมายความส้าเร็จ 

ตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน ระดบัด ี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
      ๑) ผู๎เรียนมีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณตามเกณฑ์
ของแตํละระดับช้ัน  

 ร๎อยละ 65 

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก๎ปัญหา 

ร๎อยละ 65 

      ๓) มีผลงานหรือช้ืนงานจากการท้างานกลุํม และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด 
และปัญหาอุปสรรค 

ร๎อยละ 65  

      ๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค๎นข๎อมูลได๎ ร๎อยละ 70 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก้าหนด ร๎อยละ 65 
       6) ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติตามเกณฑ์สถานศึกษาก้าหนด ร๎อยละ 60 
       7) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพสามารถน้าความรู๎ที่ได๎ถํายทอด 
และท้าเป็นรายได๎เสริมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 

ร๎อยละ 65 

       8) ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ และเจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับสูงข้ึนไป ร๎อยละ 80 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
      ๑) ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคํานิยม ๑๒ ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด  ร๎อยละ 70 
      ๒) ผู๎เรียนรํวมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท๎องถ่ิน และภูมิใจในความเป็นไทย ร๎อยละ 70 
      ๓) ผู๎เรียนยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย ร๎อยละ 70 
      ๔) ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และกลา๎แสดงออกอยําง
เหมาะสม 

ร๎อยละ 70 

      ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ       ร๎อยละ 65 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
      ๑) มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล๎องกับบริบทของ
โรงเรียน และเป็นไปได๎ในการปฏิบัติ 

ดี 

      2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช๎กระบวนการ PDCA  ดี 
      ๓) มีการวางแผนและด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาก้าหนดทุกกลุํมเปูาหมาย 

ดี 

      ๔) สํงเสริมให๎ครูและบุคลากร ได๎รับการพัฒนาทางวิชาชีพอยํางตํอเน่ือง ดี 
      ๕) จัดสภาพแวดล๎อมท้ังในและนอกห๎องเรียนให๎เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ ดีเลิศ 
      ๖) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ 
เรียนรู๎ 

ดี 

 
 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั ระดับดี 
      ๑) จัดการเรียนรู๎ที่ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป 
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ้าวัน 

ดี 

      ๒) ใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ดี 

      ๓) มีการบริหารจัดการช้ันเชิงบวกให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก สามารถเรียนรู๎รํวมกัน
ได๎อยํางมีความสุข 

ดี 

      ๔) มีการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

ดี 

      ๕) ครูรํวมแลกเปล่ียนวิธีการสอนและการแก๎ปัญหาของผ๎ูเรียนอยํางสม่้าเสมอ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่องพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดี 
 
หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕6๑ ถึง ปีการศึกษา 256๒ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให๎ประเมินตามแนวทางประประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎ประเมินตามคํูมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีก้าหนดของแตํละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล  ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

๐ – ๔๙ 1 ก้าลังพัฒนา  ๐ – ๔๙ 1 ก้าลังพัฒนา 
๕๐ – 59 2 ปานกลาง  ๕๐ – 59 2 ปานกลาง 
๖๐ – 69 3 ดี  ๖๐ – 69 3 ดี 
๗0 – 79 4 ดีเลิศ  ๗0 – 79 4 ดีเลิศ 

8๐ – ๑๐๐ 5 ยอดเย่ียม  8๐ – ๑๐๐ 5 ยอดเย่ียม 
 

 

 
 



มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


