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ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อน

ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย   3  มาตรฐาน และ

ระดับข้ันพ้ืนฐาน  3 มาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และ

เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ที่ตั้ง หมู่ที่ 1     ต าบลหนองจิก  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทร 055- 947447 
e-mail :……………-……………………    website : …………………-…………………….. 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อ 14  ไร่  3  งาน  53  ตารางวา   
เขตพ้ืนที่บริการ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หมู่ 1, 9 ,11 และ 12  ต าบลหนองจิก   
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายจ านงค์  บุญมาก วุฒิการศึกษา  กศ.ม. สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2553... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา.....10......ปี....2.....เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

เปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2481  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีนายปุ้ย  สุวรรณรัตน์  
เป็นผู้บริหารโรงเรียนในต าแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก 
             ปัจจุบันจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีการบริหารและจัดการ
โรงเรียน  โดยนายจ านงค์   บญุมาก   ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ปีการศึกษา 2562  
เปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๑ 
ชั้นเรียน มีข้าราชการครู 15 คน พนักงานราชการของรัฐ 2 คน ครูธุรการ  1  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน 
ลูกจ้างประจ า 1 คน รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 21 คน มีนักเรียนจ านวน 232 คน 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีฐานะยากจน 
โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160 ระยะทางจากอ าเภอคีรีมาศถึง
โรงเรียน 13 กิโลเมตร จากจังหวัดสุโขทัย ถึงโรงเรียน 35 กิโลเมตร 
ขนาดพื้นที่ 
  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม  มีเนื้อท่ี 14  ไร่  3  งาน  53  ตารางวา  มีอาคารเรียน 4  หลัง (อนุบาล,  
ประถม,  มัธยม อาคารใหม่)  อาคารประกอบ  8  หลัง  ประกอบด้วย  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  
1  หลัง  บ้านพักครู 2 หลัง อาคารอ านวยการ 1  หลัง  อาคารกิจการนักเรียน  1  หลัง  และอาคารห้องสมุด 
1 หลัง    สนามบาสเก็ตบอล  สนามฟุตบอล  สนามวอลเลย์บอล  สนามตะกร้อ      สนามฟุตซอล  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) อาคารอนุบาล  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  จ านวน 3  ห้อง  ประกอบด้วยห้องอนุบาล 1,  ห้อง 
อนุบาล 2,  ห้องดนตรีไทย 

2) อาคารประถมศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น แบบสปช 105/26  ประกอบด้วย 
ชั้นที่ 1  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 
และห้องพยาบาล 



 

 

ชั้นที่ 2  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,  ห้องจริยธรรม , 
และห้องคอมพิวเตอร์ 

3) อาคารมัธยมศึกษา  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว แบบ สปช 103/26  ประกอบด้วย 
ห้องภาษาไทย,  ห้องสังคมศึกษา,  ห้องภาษาอังกฤษ,  ห้องวิทยาศาสตร์ 
    4) อาคารใหม่(มัธยมศึกษา) เป็นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น แบบ สปช   ประกอบด้วย ห้อง
คณิตศาสตร์  ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1) อาคารเอนกประสงค์  เป็นห้องประชุมนักเรียน  และโรงอาหาร 
   2) อาคารห้องสมุดโรงเรียน “อาคารอนุสรณ์สายสัมพันธ์”   
   3) อาคารกิจการนักเรียน  เป็นห้องโสตทัศนูอุปกรณ์  ห้องพยาบาล  ธนาคารโรงเรียน  และห้องพักครู 
   4) อาคารอ านวยการ  เป็นอาคารไม้  2  ชั้น ใช้เป็นห้องธุรการ,  ห้องผู้บริหาร,  ห้องประชุมครู   
   5) ส้วม  เป็นอาคารไม้ แบบสปช 106/ 26  จ านวน  8  ที ่
ค าขวัญโรงเรียน 
  “ เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  กิจกรรมเลิศล้ า  เป็นผู้น าเทคโนโลยี ” 
ปรัชญาโรงเรียน  คุณธรรมน าชีวิต 
สีประจ าโรงเรียน  เขียว – ฟ้า 
อักษรย่อ  ม.ล     (โรงเรียนวดัมุจลินทาราม)  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม มุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การมีส่วนร่วมของชุทชน 

พันธกิจ 
 1)  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 2)  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้รียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 3)  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 4)  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา 

5)  ส่งเสริมการน าปรัชญยของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
6)  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ 

 1)  ผู้เรียนมีคุฯธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตาม
สักยภาพ 
 2)  ผุ้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

 3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

4)  การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ 
และคุ้มค่า 

5)นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง 
6)  ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 อัตลักษณ์ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านการประหยัดและออม 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
 สร้างความเป็นไทยด้วยดนตรีไทย  
           1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 15 2 3 2 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

2 - 17 - 4 - 

 

3) วิทยฐานะ 

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

ครู  คศ.5 
 

ปีการศึกษา 
2562 

2 3 - 9 - - 

 

 

 

 

 



 

 

4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา 2 20 
คณิตศาสตร ์ 1 20 
วิทยาศาตร ์ 1 20 
ภาษาไทย 1 20 
บรรณารักษ์ 1 20 
สังคม 2 20 
ดุริยางค์ไทย 1 20 
อังกฤษ 2 20 
อุตสาหกรรม 1 20 
การประถม 2 20 

ปฐมวยั 1 20 

รวม 15 300 

1.3  ข้อมูลนักเรียน จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม........232.......คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล 3 ขวบ - - - - - 
อ.2 1 11 13 24 24 
อ.3 1 10 14 24 24 
รวม 2 21 27 48 24 
ป.1 1 8 9 17 17 
ป.2 1 11 7 18 18 
ป.3 1 12 12 24 24 
ป.4 1 15 10 25 25 
ป.5 1 11 11 22 22 
ป.6 1 14 21 35 35 
รวม 6 71 70 141 24 
ม.1 1 10 5 15 15 
ม.2 1 3 10 13 13 
ม.3 1 8 7 15 15 
รวม 3 21 22 43 14 

รวมทั้งหมด 11 113 119 232 21 
 



 

 

1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 
ชั้นอนุบาล 2 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่ากาย 24 24 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 24 23 1 - 
ด้านสังคม 24 24 - - 
ด้านสติปัญญา 24 20 4 - 

ชั้นอนุบาล 3 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่ากาย 24 23 1 - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 24 23 - 1 
ด้านสังคม 24 13 1 - 
ด้านสติปัญญา 24 20 4 - 
 

1.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

วิชา จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 12 11 11 16 8 21 7 9 13 - - - 61.36 
คณิตศาสตร์ 8 10 11 17 12 14 6 3 1 - - - 46.59 
วิทยาศาสตร์ 7 10 15 14 15 25 7 7 11 - - - 63.07 
สังคมศึกษา 7 8 11 11 12 25 14 13 14 - - - 65.34 
ประวัติศาสตร์ 11 120 12 20 20 25 8 11 15 - - - 76.4 
สุขศึกษา พละ 17 18 23 23 22 34 15 13 15 - - - 100 
ศิลปะ ดนตรี 17 18 23 21 22 34 14 13 15 - - - 100 
การงานฯ 17 17 23 11 16 26 8 13 14 - - - 82.39 
ภาษาอังกฤษ 17 4 2 0 0 10 4 4 6 - - - 26.70 
หน้าที่พลเมือง 14 10 22 19 16 25 14 12 12 - - - 81.82 
รวมจ านวน 127 226 153 152 143 239 97 98 116 - - - 70.63 



 

 

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เริ่อง รวม 2 สมรรถณะ 
ระดับโรงเรียน 92.23 86.82 89.52 
ระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.75 
ระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
ระดับสังกัด 67.49 72.51 70.00 
ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เริ่อง รวม 2 สมรรถณะ 
จ านวนนักเรียน 17 17 17 

จ านวนนกัเรียนที่ไดร้้อยละ50 ขึน้ไป 17 17 17 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน รอผล รอผล รอผล รอผล 
ระดับเขตพ้ืนที่ รอผล รอผล รอผล รอผล 
ระดับ สพฐ. รอผล รอผล รอผล รอผล 
ระดับประเทศ รอผล รอผล รอผล รอผล 

 

 

   จ านวนนักเรียนที่ไดค้ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
จ านวนนักเรียน รอผล รอผล รอผล รอผล 

จ านวนนักเรียนที่ได้
ร้อยละ50 ขึ้นไป 

รอผล รอผล รอผล รอผล 

คิดเป็นร้อยละ รอผล รอผล รอผล รอผล 
 

 



 

 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)       

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 -2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 60.90 รอผล รอผล 
ด้านค านวณ 67.14 รอผล รอผล 
ด้านเหตุผล 58.83 รอผล รอผล 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 62.29 รอผล รอผล 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) 

ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.70 34.64 33.13 22.59 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 49.82 33.29 35.85 35.03 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ  47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
   

 จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
จ านวนนักเรียน 28 28 28 28 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ร้อยละ50 ขึน้ไป 

14 6 2 0 
 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 21.43 7.14 0 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 51.51 48.70 -2.81 
คณิตศาสตร์ 43.16 34.64 -8.52 
วิทยาศาสตร์ 40.76 33.13 -7.63 
ภาษาอังกฤษ 27.89 22.59 -5.30 



 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) 

ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.20 21.87 23.30 23.33 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.18 30.61 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค 55.06 26.72 29.91 33.32 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
    

จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
จ านวนนักเรียน 15 15 15 15 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ร้อยละ50 ขึ้นไป 

9 0 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 60.00 0.00 0.00 0.00 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 50.22 50.20 -0.02 
คณิตศาสตร์ 28.00 21.87 -6.13 
วิทยาศาสตร์ 33.78 23.30 -10.48 
ภาษาอังกฤษ 22.44 23.33 +0.89 

1.6 ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 

- เงินงบประมาณ 1,371,588.34 

- เงินนอกงบประมาณ     44,999.03 

- เงินอ่ืนฯ (อาหารกลางวัน)   781,360.00 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      2,197,947.37 



 

 

ส่วนที่ 2  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 2.1 คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
1. เด็กร้อยละ 100 มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ (กรมอนามัย) แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

2. เด็กร้อยละ 97.92  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสาน 

สัมพันธ์ได้ดี 

3. เด็กร้อยละ 87.50 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

4. เด็กร้อยละ 88.89 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

5. เด็กร้อยละ 80.00 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดสอดคล้องกับ 

   บริบทของท้องถิ่น 

6. เด็กร้อยละ 100 มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ระดับคุณภาพดี 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

มีระดับดีมาก              

2. โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนได้ร้อยละ 100                

3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีระดับดี              

4. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ มีระดับดี             

5. โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด  

   ประสบการณ์ มีระดับดี               

6. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีระดับดี 

 

 

 



 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   ระดับคุณภาพดี 

1. ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

ระดับคุณภาพดีเลิศ                

2. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

ระดับคุณภาพดี             

3. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

ระดับคุณภาพดี                

4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ 

    จัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก ระดับคุณภาพดี 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพดีเลิศ  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

1) นักเรียนร้อยละ 86.88 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร (ส านัก   
    วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.) และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ   
    ช่วงชั้น (กิจกรรมคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน)               
2) นักเรียนร้อยละ 86.96มีความสามารถในการคิดวิเคาระห์ คิดวิจารณญาณ   
    อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

    3) นักเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร  
4) นักเรียนร้อยละ 70.63 มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร     
    สถานศึกษา   

    5) นักเรียนร้อยละ รอผล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ  
                                   วัดผลระดับชาติ ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีระดับคุณภาพพอใช้ จ าแนกได้ดังนี้ 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ รอผล มีระดับคุณภาพ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 19.64 มีระดับคุณภาพปรับปรุง 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 15.00 มีระดับคุณภาพปรับปรุง 

    6) นักเรียนร้อยละ 100 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  



 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
    1) นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา  
                                   ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม  

   (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ) 
    2) นักเรียนร้อยละ 100 มีนิสัยประหยัดและอดออมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน    
    3) นักเรียนร้อยละ 100 เล่นดนตรีไทยได้ทุกคน 
    4) นักเรียนร้อยละ 96.74 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง 

   ทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   
    5) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะมีจิตสาธารณะ  

    มีระดับคุณภาพดีเลิศ  
      -  นักเรียนร้อยละ 97.85  มีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์  
                   (กรมอนามัย) 
      -  นักเรียนร้อยละ 87.50 ลักษณะมีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพดี 
1) โรงเรียนมีเป้าหมายวิสยัทัศน  ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนระดับคุณภาพดีเลิศ  
2) โรงเรียนน ารูปแบบการบริหารแบบ PDCA มาใช้ในการบริหาร ระดับคุณภาพดี 
3) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพรอบด้านและครอบคลุ่มทุก 
    กลุ่มเป้าหมาย ระดับคุณภาพดี   
4) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพระดับคุณภาพดีเลิศ 
5) โรงเรียนวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
    มีคุณภาพ ระดับคุณภาพดี 
6) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ 
   ระดับคุณภาพดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพดี   

   1)  ครูร้อยละ 73.33 มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
    2)  ครูร้อยละ 73.33 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้จัดการเรียนการสอน 

    ที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   
    3)  ครูร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน          
    4)  ครูร้อยละ 80 มีการวัดประเมินผลผู้เรียน ตามตัวชี้วัด และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน          
    5)  ครูและผู้ปกครองร้อยละ 73.33 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าข้อมูลมาปรับปรุง  

    และพัฒนาผู้เรียน 



 

 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
  มาตรฐานระดับประฐมวัย 
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ โดยการจัดการโครงการอาหารกลางวันอย่าง
ครบถ้วน มีการดูแลชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูงเป็นระยะและตรวจสอบความบกพร่องทาง
ร่างกานอยู่เสมอ มีกิจกรรมประจ าวันให้เด็กปฏิบัติกลางแจ้งเพ่ือเคลื่อนไหวร่างกาย ให้
เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เด็กสามารถดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัยได้ ฝึกนิสัยที่ดีในชีวิตประจ าวันและ
กิจกรรมตามกิจกรรมแปรงฟัน กิจกรรมหนูน้อยมือสะอาด โรงเรียนจัดประสบการณ์ด้าน
ร่างกายให้เด็กรู้จักรักษาความปลอดภัย ท าให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัยและสิงเสพติด โดยมีกิจกรรม เช่นเล่านิทาน การเล่นเครื่องเล่นอย่าง
ปลอดภัย 

2. ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เด็กมีการ
เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาสัมพันธ์กันได้ดี เช่น
กิจกรรมกรอกน้ าใส่ขวด ปั้นดินน้ ามัน และการเล่นกลางแจ้งเป็นต้นและโรงเรียนมี
โครงการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย มาช่วยสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่
สูงขึ้น 

3. เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอ
คอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของผู้อื่น เป็นเพราะโรงเรียนจัด
ประสบการณ์ด้านอารมณ์ จิตใจให้กับเด็ก เช่นกิจกรรมร้องเพลง ฟังเพลงการเล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี การสร้างสรรค์สิ่งสวยงามใน
กิจกรรมศิลปะ และกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่นกิจกรรม
ร้องเล่นเต้นร า กิจกรรมสร้างสรรค์อิสระ 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมโรงเรียนจัดประสบการณ์ด้านสังคม เช่น การสนทนาข่าวและ
เหตุการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชีวิตประจ าวัน การเล่นบทบาทสมมติ 

5. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มี ทักษะการคิดสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
จัดกิจกรรมการสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ชีวิตประจ าวัน กิจกรรมอนุรักษืสิ่งแวดล้อม และการละเล่นพ้ืนบ้าน 

6. เด็กมีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก เป็นเพราะ โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้เด็กกล้า
แสดงออก เช่นการเล่าเรื่องจากเหตุการณ์จริงที่เด็กประสบมาในแต้ละวัน เปิดโอกาสให้
เด็กได้พูดซักถาม และแสดงออกตามความคิดิอสระ 

 
 



 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรปฐวัย โดยการมีส่วนร่วมของคณะครู และคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน ได้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการวิเคราะห์
สถานภาพปัจจุบันและปัญหา เพ่ือให้ครูใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมจัด
ประสบการณ์ได้พัฒนาการได้ครบทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

2. โรงเรียนมีครูตามเกณฑ์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบชั้นแต่ไม่ครบวิชาเอกชึ่ง
ปรากฎในแผนการจัดอัตราก าลัง ครูที่ไม่มีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย โรงเรียน
พัฒนาโดยการส่งเข้าอบรม ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
ได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 

3. โรงเรียนสงเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้าน จัดประสบการณ์โดยการประชุมอบรม 
สัมนา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย และแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูภายในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน ซึ่งครูที่ได้รับความรู้จากการอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนาได้น า
ความรู้ไปจัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุมทั้ง 
4 ด้าน เช่นการจัดกิจกรรมบ้านวิทย์น้อย การจัดกิจกรรมเรียนปนเล่นเป็นต้น 

4. โรงเรียนจัดท ากิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่ สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้
สวยงามและปลอดภัย รวมทั้งการัดหาสื่อการเรียนการรู้ได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
เช่นคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 

5. โรงเรียนให้บริการการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสลการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ศิษย์เก่า และจัดท าโครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา 

6. โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากคณะครูและชุมชนมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ให้ครอบคลุมการศึกษาทั้งระบบ มีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นตัวชี้วัด และได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นตัว
ขับเคลื่อนให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลส าเร็จ โดยมีคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัย เพ่ือให้ครูใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กให้

ครบทั้ง 4 ด้าน โดยการมีแผนจัดการเรียนรู้ตามตารางการจัดประสบการณ์ประจ าวัน 
2. ครูจัดท าตารางการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมการพัฒนาการทั้ง 4 

ด้าน ทุกวัน 
3. ห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีให้ครูใช้จัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก ท าให้ห้องเรียนมีบรรยากาศ 

ตอบสนองความต้องการของเด็กในการดู และการฟัง เป็นบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 

 

4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กโดกยการสังเกต การชักชวนสนทนาตามสภาพจริงเป็น
ส่วนมาก ตรวจสอบการเรียนรู้โดยการสังเกต ชักถาม พื่อน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงได้
อย่างเหมาะสมตามบริบท 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 โรงเรียนใช้แบบประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสาร (ส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สพฐ.) และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงชั้น (กิจกรรมคิดเลขเป็น
คิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
เป็นต้นแบบประเมินโดยครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา สรุปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 

1.2 โรงเรียนมีอุปสรรค์ในการสร้างเครื่องมือการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ   
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา อย่างชัดเจนใช้การสังเกตพฤติกรรม     
และ กิจกรรมที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น โครงงานสะเต็มศึกษา ลดเวลา 
เรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยการปฏิบัติจริง แต่ไม่ครอบคลุมการวัดพฤติกรรมดังกล่าว 

1.3 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม ให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้าง
เวลาเรียนที่โรงเรียนก าหนดไว้ในหลักสูตร มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจ านวน
นักเรียนจัดซื้อ/ซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน และได้รับการสนับสนุนจาก USONET สร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 ห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีโอกาสได้เรียน มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
แห่งตน 

1.4 โรงเรียนได้เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 กับ ปีการศึกษา 2562 
แสดงความก้าวหน้าแต่ละชั้น / วิชา ทีม่ีผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปและน ามาหา
ค่าร้อยละความก้าวหน้า ผลการศึกษาปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึน 12.16 

1.5 โรงเรียนก าหนดเป้าหมายการทดสอบระดับชาติให้นักเรียนแต่ละคนในชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 , 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนผ่านร้อยละ 50 แล้วน ามาหาค่า
ร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนา เฉลี่ยรวมร้อยละ....รอผล NT 

1.6 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับอาชีวศึกษา 

 



 

 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.1 โรงเรียนมีแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พ้ืนฐาน 8 ประการ ใช้ประเมิน

นักเรยีน 
ทุกคน / ทุกชั้นเรียน ผลการประเมินนักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.2 โรงเรียนก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ นักกเรียนมีคุณธรรมด้านประหยัดและออม 
โดยให้นักเรียนทุกคนเปิดบัญชีออมทรัพย์ฝากเงินทุกวัน เพ่ือฝึกนิสัยการประหยัดและ
ออม 

2.3 โรงเรียนก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ สร้างความเป็นไทยด้วยดนตรีไทย และได้
ประกาศเป็นนโยบายโรงเรียน ผ่านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ ฝ่าย
วิชาการโรงเรียนได้น าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีจุดเน้นนักเรียนต้องเล่นดนตรีไทย
ได้ทุกคน จ านวนเพลงตามที่โรงเรียนก าหนดตามระดับชั้น ก่อนสิ้นปีการศึกษามีการ
วัดผลและประเมินผลโดยการจัดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการ แสดงความสามารถของ
นักเรียนต่อหน้าสาธารณชน จากการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส านักงานส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งชาติ ให้โรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการโรงเรียนดนตรีไทย 
100 เปอร์เซนต์ ด้วยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีเอกลักษณ์ที่
นักเรียนต้องเล่นดนตรีไทยได้ทุกคน จึงได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100 
เปอร์เซนต์ รับโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

2.4 โรงเรียนมีกิจกรรมทางด้านศาสนา เช่นกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกทางศาสนา  

ความเชื่อ นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย และมีกิจกรรมทางสัวคมที่สร้างการยอมรับชึ่งกันและกัน เคารพสิทธิ เช่น 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเวรสี 

2.5 โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ท าให้นักเรียนมีสุขภาวะ
ร่างกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย มีการวัดสมรรถนะทางกายของ
นักเรียนทุกคน และมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาหรือจิต
สังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พัธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การบริหารอยางชัดเจน มี

แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมจาก คณะครู ชุมชน 
และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันวิเคราะห์ (SWOT) แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พัธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

           



 

 

เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมีมาตรฐานการศึกษาเป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. โดรงเรียนได้น ารูปแบบการบริหารงานแบบ (PDCA) มาใช้ในการบริหารงานทุกส่วน เน้น
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานอย่างอิสระ
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและรังองกรค์ของตนเองอย่างยั่งยืน 

3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่เสมอ พื่อปรับเปลี่ยนตามนโยบาย กิจกรรมที่ได้รับ
เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สาระเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง การ
ปรับเปลี่ยนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เป็นต้น ปัจจุบันโรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทศักราช 2551 (ฉบับที่ 5) 

4. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพโดย
การเข้าประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ตามหน่วยงานต้นสังกัดหรือองค์กรอ่ืนจัดขึ้นหรือ
การศึกษาพัฒนาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัด เช่น อบรมออนไลน์ เป็นต้น โรงเรียน
ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี น าคณะครูศึกษาดูงานปีละ
ครั้ง 

5. โรงเรียนได้ก าหนดการพัฒนาอาคารสถานที่ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ฉนั้นการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็นความจ าเป็นที่
ต้องกระท าทุกปี เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหรือพัฒนาให้มีสภาพที่ดีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
และความปลอดภัย ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอก ได้ประสานงานกับชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เป็นแหล่งเรียนรู้นิกสถานศึกษา ใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ 
และการมีงานท า ส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองนักเรียน เช้น ห้ามน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียน การเรียนธรรมะวันเสาร์ 
– อาทิตย์ เป็นต้น 

6. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้
โดยสืบเนื่องจากการมีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ นอกจากปรัปรุงภูมิทัศน์แล้ว ยัง
ด าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้และได้รับ
การสนับสนุนจาก USONET มาปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ติด
เครื่องปรับอากาศ และมีผู้ดูแลมาให้บริการชุมชน และใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ครูส่วนใหญ่จัดท า

แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายมา
จัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน กล้าแสดงออก เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มี



 

 

ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกข้ันตอนบูรณาการกิจกกรรมที่เป็นนโยบายมาปรับใช้ได้อย่างลงตัว 
เช่นกิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมต่อต้านทุจริตเป็นต้น 

2. โรงเรียนมีโทรทัศน์ระบบดิจิตัลในห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้รองรับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ของโครงการ USONET จ านวน 1 ห้อง และมีผู้ดูแลตลอดทั้งวัน มีห้องสมุด
โรงเรียรที่ได้รับรางวัลห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีฯ 

3. โรงเรียนบริหารจัดการใช้ห้องเรียนเป็นฐาน มอบอ านาจการตัดสินใจให้ครูประจ าชั้น/
ประจ าวิชา ในการติดต่อประสารงาน ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องการ
เรียนการสอน การแก้ปัญหานักเรียน การเยี่ยมบ้านและการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี 

4. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด แล้วน าผลมา
พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของตนเอง 
แต่เน้นการบันทึกหลังสอน และประเมินผลหลังเรียน เพ่ือให้ทราบการพัฒนาโดยส่ง
ผู้บริหารตรวจสอบหลักการสอนทุกครั้ง 

5. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้ผู้ปกครอง
รับทราบนโยบายของโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วให้ผู้ปกครองไปพบครูประจ าชั้น/ครูที่
ปรึกษา ตามการบริหารโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อให้ครูกับผู้ปกครองนักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในเชิงลึกอย่างละเอียด โดยครูเป็นผู้น าเสนอ
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครอง 

2.3  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

1. คุณภาพของเด็ก 
เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการ

รอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น การจัด
ประสบการณ์ด้านอารมณ์ จิตใจให้กกับเด็กค่อนข้างละเอียดอ่อนและยาก ต้องใช้เวลาใน
การบ่มเพาะ พัฒนาอารมณ์และจิตใจให้เด็กได้ตามความต้องการ และอีกท้ังการใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาช่วยจัดประสบการณ์ค่อนข้างยาก มีเพียงการเล่านิทาน เหตุการณ์ 
ชีวิตประจ าวันให้เด็กมีความตระหนัก แต่ยังไม่สามารถปลูกฝังอารมณ์และจิตใจเด็กได้
อย่างถาวรและคงทน เพราะเด็กมีสภาพแวดล้อมทางบ้านแตกต่างกัน โรงเรียนจึงมี
แนวทางก าหนดพฤติเด็กด้านอารมณืและจิตใจ ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ กล่าวคือ 
จัดประสบการณ์ด้านอารมณ์ จติใจในแผนการจัดประสบการณื ตารางการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน



 

 

ได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมกันออกแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ให้ครูเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ โดยมีเป้าหมายให่มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีระดับคุณภาพดี 

เมื่อพิจารณาตัวบุคคลจะพบว่า โรงเรียนมีครูครบชั้นแต่ไม่ครบวิชาเอก ครูที่สอนระดับ 
ร้อยละ 50 มุวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย นอกนั้นโรงเรียนต้องขอควมสมัครใจ และให้เข้า
รับการอบรม ศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์จากหน่วยงานต้นสังกัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการสังเกต นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ ความ
เชียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ยังไม่มีประสิทธิภาพโรงเรียนจึงมีแนวทางในการ
บริหารจัดการคือ 1) การจัดอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 2) จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากร เสนอนต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณ โดยมีเป้าหมายให้มีระดับคุณภาพดีเลิศ 

3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาเด็ก ไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็กมีระดับคุณภาพดี โรงเรียนมีแนวทาง
พัฒนาให้ระดับคุณภาพด้านนี้สูงขึ้น จะต้องให้ครูจัดท าคู่มือการประเมินตามสภาพจริง
อย่างชัดเจน และเชื่อมโยงกับแผนจัดการเรียนรู้ ด าเนินการจัดประสบการณ์วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้สูงขึ้น โรงเรียนได้
จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุฯ
ภาพให้ดีเลิศ 
 

  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีคุณภาพดี โรงเรียนมีแนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นโดย
การพัฒนาครูให้มี ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนมีทักษะความรู้ตามศตวรรษ
ที่ 21 ครูต้องออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ น าวิธีการสอนมาใช้
อย่างหลากหลาย ด้วยการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โรงเรียนได้
จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เพ่ือให้มีระดับคุณภาพดีเลิศ 

 
 
 



 

 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 

มีระดับคุณภาพดี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
ทั้งความคิด และเจตคติในการท างาน อาจกล่าวได้ว่า ครูเป็นตัวแปรกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพราะการบริหารงานโรงเรียนนั้น เป็นกระบวนการบริหารที่ผ่านตัวครูสู่ตัว
นักเรียน ฉะนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของโรงเรียน โรงเรียนต้องใช้เทคนิควิธีการ
บริหารอย่างหลากหลาย เพ่ือให้มาตรฐานตัวชี้วีดนี้ประสบผลส าเร็จ โรงเรียนได้จัดท า 
โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ระดับคุณภาพสูงขึ้น  
เป็นระดับดีเลิศ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการวัดประและเมินผลผู้เรียนตามตัวชี้วัด และน าผลมาพัฒนาหรือปรับปรุงมีระดับ 

     คุณภาพดี การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดและประเมินผลผู้ดรียนไม่  
    ชัดเจน ท าให้ครูละเลยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง แนวทางแก้ไข โรงเรียน  
    จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมวัดผลและประเมินผล เพ่ือให้ 
     กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้มีระดับคุณภาพดีเลิศ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ ดี 

การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ 
ผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ทั้งนี้เพราะ  

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจักการศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดี 

ส่วนที่ 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
(3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ

ผลาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า
มาตรฐานระดับประฐมวัย มีระดับคุณภาพดี โดยที่มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดี มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพดี  

ทั้งนี้เพราะด้านคุณภาพของเด็ก เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณพ์ที่
ก าหนดมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือแลพตาประสานสัมพันธ์ได้ดีร้อยละ 
97.2 ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตนและปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ตามความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยังชั่งใจ
อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานตนเองและผู้อ่ืน มีความม่ันใจ 
กล้าพูด และกล้าแสดงออก ร้อยละ 87.50 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมด้วยการจัดประสบการณ์ด้านสังคมให้แก่เด็กเช่น การสนทนาข่าวและเหตุการณ์
เกี่ยวกับธรรมชาติ ร้อยละ 88.89 เด็กมีการพัฒนาด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี ทักษะการคิดสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 80.00 และเด็กมีความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออก สืบเนื่องจาก
โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ เช่นการพูดเล่าเรื่องส่วนตัว หรือสิ่งที่เด็กได้
ประสบพบเห็น ครูเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระการพูดร้อยละ 100  

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการพบว่าโรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูเข้าสอนได้เพียงพอตามศักยภาพ มีอุปสรรค คือครู
ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย แต่โรงเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการให้ครูพัฒนาตนเองด้วยวิธีการอบรม 
สัมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหน่วยงานต้นสังกัด หรือการศึกษาทางออนไลน์ส่งเสริม
ให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โครงการศึกษาเพ่ิมเติม จากการสอนทางไกลให้เห็น



 

 

ตัวอย่างที่ดี เรียนรู้และปฏิบัติตาม จัดสภาพแวดล้อมและสิ่เพ่ือการเรียนรู้โดยค านึงถึงความปลอดภัย
และเพียงพอ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ มีแผนงานโครงการ และกิจกรรม
รองรับเพื่อช่วยขัลเคลื่อนมาตรฐานดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่า ครูมีแผนการจัดประสบการณ์มีควารู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูสร้าโอกาสให้เด็ก
เข้าถึงประสบการณ์ที่จัดให้เด็กเล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน
ได้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ มีสื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยม และบริบทของโรงเรียน ครูมีการจัด
และประเมินผลการพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยการปฏิบัติกจกรรม การสังเกต และน าผลมา
ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
3.2  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 จากการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่าได้ระดับด ีโดยมีมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  
มาตรฐานที ่2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพดี และมาตรฐานที่ 3 ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้านผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดี ทั้งนี้เพราะ 
 ด้านคณุภาพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้เรียนอ่าน เขียนและการสื่อสารได้ 
ร้อยละ 86.88 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาร้อยละ 86.96 ทั้งนี้โรงเรียนมีอุปสรรคในการสร้างเครื่องมือการประเมินการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ ส่วนมากใช้การสังเกตพฤติกรรมและกิจกรรมที่โรงเรียนใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง เช่นโครงการสะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แต่ยังไม่ครอบคลุ่มการ
วัดพฤติกรรมดังกล่าว  และนักเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ
เป็รเพราะโรงเรียนจัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างเวลาเรียนมี
ห้องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนจัดซื้อ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้เรียน
ร้อยละ 70.63 มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการ
เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลัสูตรสถานศึกษา 
โดยเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของแต่ละชั้นและวิชา ที่มีผลการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไปเมื่อน ามาหาค่าทางสถิติร้อยละ
ความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.16 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาจากผลการทดสอบ
วัดผลระดับชาติร้อยละ 50 ขึ้นไป มีระดับคุณภาพพอใช้ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ รอผล มีระดับคุณภาพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 19.64 มีระดับคุณภาพปรับปรุง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ร้อยละ 15.00 มีระดับคุณภาพปรับปรุง 



 

 

โรงเรียนก าหนดเป้าหมายการทดสอบระดับชาติให้นักเรียนแต่ละคน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนผ่านร้อยละ 50 แล้วน ามาหาค่าร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนา

เฉลี่ยรวมร้อยละ รอผล สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพปรับปรุง มีสาเหตุจากการที่ท่ีครูผู้สอนระดับดังกล่าวมีการย้าย

บ่อยครั้ง โรงเรียนต้องจัดหาครูเข้าสอนตามอัตราก าลังที่มีอยู่ต่ไม่ครบวิชาเอก และขาดแคลนตครู

เฉพาะวิชา คือวิชาภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาจ้างครู

เอกภาษาอังกฤษ เข้ามาสอน นักเรียนร้อยละ 100 มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ

ท างาน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กล่าวคือโรงเรียนมีแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงปรสงค์พ้ืนฐาน 8 

ประการ ใช้ประเมินนักเรียนทุกคนทุกชั้น นักเรียนร้อยละ 100 มีนิสัยปรพหยัดและอดออมตาม 

อัตลักษณข์องโรงเรียน คือผู้เรียนมีคุณธรรมด้านประหยัดและออม นักเรียนร้อยละ 100 มีสมุดบัญชี

ออมทรัพย์ นักเรียนร้อยละ 100 เล่นดนตรีไทยได้ทุกคน ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนได้เน้นเอกลักษณ์

ของโรงเรียนคือ สร้างความเป็นไทยด้วยดนตรีไทย นักเรียนเล่นดนตรีไทยเป็นทุกคนจนได้รับโล่รางวัล

โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต ์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ นักเรียนร้อยละ 

96.74 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 

ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็น

ต้น นักเรียนร้อยละ 97.85 มีสุขภาวะทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ (กรมอนามัย) ทั้งนี้เพราะโรงเรียน

จดับริการอาหารกลางวันอย่างครบรูปแบบ นักเรียนร้อยละ 87.50 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ โรงเรียนจัด

กิจกรรมทางสังคม เช่นกิจกรรมเวรสีรักษาความสะอาดประจ าวัน มอบหมายเขตรับผิดชอบการท า

ความสะอาด สาเหตุที่นักเรียนไม่มีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 100 นั้น อาจมาจากสาเหตุการเลี้ยงดูใน

ครอบครัวทางโรงเรียนพยายามน าข้อพกพร่องมาจัดท ากิจกรรม/เพื่อการแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 ด้านการบริหารและการจัดการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้น า

หลักการบริหารเพ่ือระดมพลังความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียนทั้งทางการเสริมแรง กระบวนการ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักการมีส่วนร่วมและอาศัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์เกื้อกูลกัน 

สร้างสัมพันธภาพที่ดี น าหลักการบริหาร PDCA มาใช้ในการบริหาร พัฒนาบุคลากร และหลักสูตร

สถานศึกษา น าระบบเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการบริหาร และจัดการเรียนรู้ จัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม และค าสั่ง

มอบหมายเป็นตัวขับเคลื่อนให้มาตรฐานบรรลุเป้าหมาย 



 

 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจ

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ใช้นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ออกแบบการเรียนรู้ ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ และจัดท า

แผนการจัดกการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน วัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด น าผล

การประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม

แนวทางการบริหารชั้นเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

3.3 แนวทางพัฒนาในอนาตค 

 ระดับปฐมวัย  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก 

2. โครงการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 

3. โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

4. โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

5. โครงการประเมินการพัฒนาเด็กตามสภาพจริง 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 

2. โครงการนิเทศภานในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

3. โครงการสอนให้รู้ 

4. โครงการวัดและประเมินผลหลังเรียน 

3.4 ความต้องการความช่วยเหลือ 

 1.  จัดครูให้มีวิชาเอกตามความต้องการของอัตราก าลังของบุคลากรในโรงเรียน 

 2.  จัดครูพิเศษที่โรงเรียนต้องการ เช่น พละศึกษา นาฏศิลป์   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 

ภาคผนวก 

- ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าสั่งโรงเรียนวัดมุจลินทาราม 

ที ่011 / 2562 (แก้ไข) 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 

ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนวัดมุจลินทาราม จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้ว
เสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1 นายจ านงค์  บุญมาก     ผู้อ านวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
1.2 พระครูมุจลินวิหารการณ์   เจ้าอาวาสวัดมุจลินทาราม               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายอานนท์  ประถมอินทร์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
1.4 นายวิชุกรณ์  พฤกษะวัน   ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
1.5 นางสาวธมน  ดีหนอ    ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
1.6 นางชะอ้อน  อยู่แย้ม    ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
1.7 นางสุรีย์นิภา  พรมทา    คร ู           กรรมการ 
1.8 นางสาวสุพรรณษา  จันทร์หล้า  คร ู           กรรมการ 
1.9 นางสาวชลิตา  โพธิ์รี    ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 



 

 

มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางจันทิพย์  เสนงาม    ครูช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
2.2 นางสุรีย์นิภา  พรมทา    คร ู         กรรมการ 
2.3 นางสาวธมน  ดีหนอ    ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
2.4 นางชะอ้อน  ดีหนอ    ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
2.5 นางสาวสุพรรณษา  จันทร์หล้า  คร ู         กรรมการ 
2.6 นางสาวชลิตา  โพธิ์รี    ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางธมน  ดีหนอ    ครูช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
3.2 นายวิชุกรณ์  พฤกษะวัน   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3.3 นางชะอ้อน  อยู่แย้ม    ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3.4 สุพรรณษา  จันทร์หล้า   คร ู        กรรมการ 
3.5 นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3.6 นางจันตรา  นาโตนด    ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3.7 นางอรพลิน  นิลรัตน์    ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
3.8 นายวิชา  อยู่แย้ม    ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

 3.9 นาวสาววิจิตรา  โพธิบัลลงัค์   ครผูู้ช่วย       กรรมการ 
 3.10 นางสาววราภรณ์  วงศ์ฮ่อ   ครผูู้ช่วย       กรรมการ  
 3.11 นางสาวสุพัตรา  คล้ายยา   ครผูู้ช่วย       กรรมการ 
 3.12 นางสาวโยธาณัฐ  อุปคุต   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 3.13 นางสาวนิราวัลย์  บุญแก้ว   พนักงานราชการ      กรรมการ 
 3.14 นางวรรธิดา  อ่ิมด า    ครพ่ีูเลี้ยง       กรรมการ 

3.15 นางสาวชลิตา  โพธิ์รี   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 



 

 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 

4.1 นายจ านงค์  บุญมาก     ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
4.2 นายวิชุกรณ์  พฤกษะวัน   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.3 นางธมน  ดีหนอ    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.4 นางชะอ้อน  อยู่แย้ม    ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
4.5 นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.6 นางสาวสุพรรณษา  จันทร์หล้า  ครู    กรรมการ 
4.7 นางสาวสุพัตรา  คล้ายยา   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
4.8 นางสาวชลิตา  โพธิ์รี    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
(ลงชื่อ) 

(นายจ านงค์  บุญมาก) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม 



 

 

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ของโรงเรียนวัดมุจลินทาราม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
.......................................... 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมุจลินทาราม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2561  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ด้วย
มตเิป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
ลงชื่อ อนนท์  ประถมอินทร์   

(นายอนนท์  ประถมอินทร์) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 
 
 

ลงชื่อ 
(นายจ านงค์  บุญมาก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                    .................................................. 
       โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดมุจลินทาราม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2561  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดมุจลินทาราม ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนวัดมุจลิน
ทารามจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

(นายจ านงค์  บุญมาก )   
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดมจุลนิทาราม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 
------------------------ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61  
มี จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่               
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก               
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ               
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  
1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์(กรมอนามัย)แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย 
      ของตนเองได้ 
1.2  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
1.3  มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ    
       อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
1.4  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๕  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๑.๖  มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
 

       มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ               
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น               
2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน                
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์               
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ                
2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์                
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ                
3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ                
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข                
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย                
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด  
      ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดมุจลินทาราม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบบัลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕62  
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมี 

       รายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

  ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
    สพฐ.) และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงชั้น (กิจกรรมคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องทั้ง 
    ห้องเรียน)               

  2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคาระห์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
         แก้ปัญหา   
  3) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  4) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
  5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดผลระดับชาติ 
  ๖) นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
              วัฒนธรรมอันดีงาม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ) 
  ๒) นักเรียนมีนิสัยประหยัดและอดออมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน    
  ๓) นักเรียนเล่นดนตรีไทยได้ทุกคน 
  4) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ 
              หลากหลาย   
  5) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑) โรงเรียนมีเป้าหมายวิสยัทัศน  ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒) โรงเรียนน ารูปแบบการบริหารแบบ PDCA มาใช้ในการบริหาร 
3) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพรอบด้านและครอบคลุ่มทุก 
    กลุ่มเป้าหมาย   



 

 

4) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
5) โรงเรียนวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   1)  ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
   2)  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน  
        และท้องถิ่น   
   3)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน          
   4)  ครูมกีารวัดประเมินผลผู้เรียน ตามตัวชี้วัด และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน          
   5)  ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศ โรงเรียนวัดมุจลินทารม 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        ในปีการศึกษา 2562  

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทั้ งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียน 
วัดมุจลินทารามได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดมุจลินทารมมีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖2 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 
 

(นายจ านงค์  บุญมาก) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมุจลินทารม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดมุจลินทาราม เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ (กรมอนามัย) แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 87 

2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ 87 
3) มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม 

รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 82 

4) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 95 
5) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดสอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 
ร้อยละ 82 

6) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

1)  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ระดับดีเลิศ 

2)  โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน                ระดับดีเลิศ 
3) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์               ระดับดีเลิศ 
4)  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ

เพียงพอ                
ระดับดีเลิศ 

5) โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์                

ระดับดีเลิศ 

6)  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี 

1) ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ                

ระดับดี 

2) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข                ระดับดี 
3) ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย                ระดับดี 

         ๔)   ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

ระดับดี 

 



 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทาราม เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

         ๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.) และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละช่วงชั้น (กิจกรรมคิด
เลขเป็นคิดเลขคล่องทั้งห้องเรียน 

ร้อยละ 87 

         2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคาระห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา   

ร้อยละ 87 

        3) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 90 
        4) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ร้อยละ 87 
        5)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดผล  

ระดับชาติ 
ร้อยละ 87 

       ๖) นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  ร้อยละ 87 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

         ๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม (คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ) 

ร้อยละ 87 

         ๒) นักเรียนมีนิสัยประหยัดและอดออมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน    ร้อยละ 87 

        ๓) นักเรียนเล่นดนตรีไทยได้ทุกคน ร้อยละ 87 

        4)นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และความหลากหลาย   

ร้อยละ 87 

        5) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสาธารณะ ร้อยละ 85 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
       ๑) โรงเรียนมีเป้าหมายวิสยัทัศน  ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

       ๒) โรงเรียนน ารูปแบบการบริหารแบบ PDCA มาใช้ในการบริหาร ระดับดี 

       3) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพรอบด้านและ
ครอบคลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ระดับดีเลิศ 

       4) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ระดับดีเลิศ 



 

 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเป้าหมาย 

       5) โรงเรียนวางแผนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการ 
           เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
       6) โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี 
      1)  ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ระดับดี 
      2)  ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   ระดับดี 

 3)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดี 
     4)  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 
     5)  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ระดับดี 

 
 

 

 


