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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 

ข้ันปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลของการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับขั้น
พื้นฐาน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่ มีประสิทธิผล ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนา
ต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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บทสรปุผู้บริหาร 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)   หมู่ที ่4 ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมืองจงัหวัดสุโขทัย 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย   ป้อมแก้ว เบอรโ์ทรศัพท ์055-699370  E-mail : watrit 141 @gmail.com 
จ านวนครู  7  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   6  คน พนักงานราชการ  1  คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ  2  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  103  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  28  คน ระดับประถมศึกษา  75  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)   จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา ที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 75  คน  ครูผู้สอน 6 คน จัดท ารายงานการประเมนิ
คุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ  ผลการประเมิน
ตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษาร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา  แต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่6  ปีการศึกษา  2562 ภาษาไทย คิดเป็น   
ร้อยละ  97.33  คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  73.33  วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 84.00สังคมศึกษา  คิดเป็น
ร้อยละ 89.33 ประวัติศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 94.67  ศิลปะ  ดนตรี  คิดเป็นร้อยละ  98.67  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ  94.67 ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 82.67   ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  
สมรรถนะการอ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ย    คิดเป็นร้อยละ  92.79  สมรรถนะการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ  85.66    รวม 2  สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  89.22     ผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT )ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปี
การศึกษา  2562 ด้านภาษา  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.85  ด้านคิดค านวณ  47.95  ด้านเหตุผล  42.65  
เฉลี่ยรวม  3  ด้าน  ร้อยละ 47.82  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O– NET ) ประจ าปี
การศึกษา 2562  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 54.73 คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 32.92   วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 35.69  ภาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 23.75  สรุป
มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผู้เรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.23  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  78.89 ระดับคุณภาพ  ดี สรุปมาตรฐานท่ี2 การบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  83.16  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ สรุปมาตรฐานท่ี3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.36 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 3.1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
78.17 ระดับคุณภาพ ดี 3.2)  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแห่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 78.67  ระดับคุณภาพ ดี 3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33  
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ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน                
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33 ระดับคุณภาพดีเลิศ3.5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33 ระดับคุณภาพดีเลิศ รวมเฉลี่ยท้ัง                    
3 มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.13 ระดับคุณภาพดีเลิศจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติยังต้อง
พัฒนาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร  การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                    
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็น
ไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
        จากการประเมินนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 
จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 85.33  ระดับพอใช้  จ านวน 9  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.00   และปรับปรุง จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  โครงการ พัฒนาการอ่าน  เขียน  สื่อสารและคิดค านวณของนักเรียน  โครงการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาของนักเรียน มีความภูมิใจ
ในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 98.45   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 85.33 ก าหนด
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข  สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูล
ฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการ
ศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน โดย
ประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถ่ิน  วัตถุประสงค์ของแผนการ
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ศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคมมีระบบการบรหิาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่ม
เรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรูข้องผูเ้รยีนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม จัดโครงการส่งเสริมคือ  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ  โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และ
จุดเน้น  โครงการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลายได้แก่  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญ  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนโครงการห้องสมุด 3 ดี  โครงการการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการ  โครงการพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  
โครงการส่งเสริมภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มุ่งส่งเสริมให้
ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงและบูรณาการให้ผู้เรียนผา่นกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรยีน
เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรยีนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอน
ตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุก
คนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
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สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไป
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
  ช่ือโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์ )ที่ตั้ง หมู่ที่  4  ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 โทร.055-699370  
e-mail: watrit141@gmail.com  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6     
   ผู้บริหารสถานศึกษาช่ือ  นายสมชาย  ป้อมแก้ว วุฒิการศึกษา  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต    
สาขา  การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรยีนนี้ต้ังแต่ วันที่  11  มกราคม  2553  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 
10 ปี  2  เดือน  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 30  มีนาคม ของปีการศึกษา 2562) 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
               โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทมุานุสสรณ์) เปิดเรยีนครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญของวัดฤทธ์ิ 
(สิริราษฎร์เจรญิธรรม)  ตั้งช่ือโรงเรียนว่า  โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านสวน 3   โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรยีน
ประชาบาลต าบลบ้านสวน 1  วัดคุ้งยางใหญ่  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2477 เปิดท าการสอนในระดับช้ัน  
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  โดยมีนายเคลือบ  เล็กศิริ   ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่  1  กันยายน  2477 –                 
1  กุมภาพันธ์   2478 และมีนายฟู  เพชรเอี่ยม มาด ารงต าแหน่งในตั้งแต่  16  กุมภาพันธ์  2478   -                      
11  พฤษภาคม  2479 ปี  พ.ศ.  2488  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง  มีมุขกลาง  กว้าง  9  เมตร  
ยาว  20  เมตร  โดยมีนางปลั่ง  เปียบุตร  นายคัด  สุวรรณโรจน์  และนาย  ติ่ง  สุริยมณี  ได้ร่วมบริจาค
งบประมาณก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่  นายประทุม  เปียบุตร  สามีของนางปลั่ง  เปียบุตร  และนางค าหมื่น  
สุวรรณโรจน์  ย้ายจากศาลาการเปรียญมาเรียนอาคารใหม่เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2488  ได้ตั้งช่ือโรงเรียนวัด
ฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีนายแล  โตเรือง ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่  12  พฤษภาคม 2479 -                    
1  กุมภาพันธ์ 2502   ต่อมามีนายชวลิต  แสงอรุณ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่  2  พฤษภาคม  2479 -                  
1  กุมภาพันธ์  2502  วันที่  5  พฤษภาคม  2507 มีนายโพยม เรืองวิทย์ ด ารงต าแหน่งถึง  วันที่  6 มกราคม  
2510 และในวันที่  7 มกราคม  2510  -  30  กันยายน  2522  นายศิริชัย  เพิ่มพูน มาด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่               
ปี พ.ศ . 2511  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  4 ห้องเรียน 1 หลังงบประมาณ 180,000 บาท และปี  พ.ศ. 2512 
สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ 3  ห้องเรียน  งบประมาณ  150 ,000 บาท ต่อมามีนายวน  ม่วงเขียว  มาด ารง



5 

ต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2522 ปี 2524 ได้ต้ังโรงเรียนสาขาวัดจันทร์ หรือเรียกช่ือตาม
ชาวบ้านขณะนั้นว่าทุ่งมะคึก  อยู่ห่างจากโรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ เดิมไปประมาณ  5  กิโลเมตร  มีนายลอม  แก้ววิเชียร       
มอบพื้นที่ให้  จ านวน  9  ไร่เศษ  ประชาชนร่วมกันสร้าง  โดยมีนายอ าเภอเมืองสุโขทัย  หัวหน้าการประถมศึกษา
อ าเภอ  สภาจังหวัดและนายวน  ม่วงเขียว  อาจารย์ใหญ่ร่วมประชุมและรบับรจิาคงบประมาณก่อสร้างเป็นอาคาร
ช่ัวคราวขนาด  3  ห้องเรียน  ตั้งช่ือโรงเรียนวัดฤทธ์ิฯสาขาวัดจันทร์  แบ่งครูไปช่วยสอน  มาปีพ.ศ. 2529              
มีนายจ าลอง  ปั้นปิตานุสรณ์  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2529  -  21  
มกราคม 2535  และเมื่อปี พ.ศ.  2526  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/
จ านวน 3  ห้องเรียน  จ านวน  1  หลัง ปี พ.ศ. 2529 ได้อนุญาตให้โรงเรียนสาขาเป็นโรงเรียนเอกเทศตั้งช่ือว่า
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บ ารุง)  และปีพ.ศ. 2532  ต่อเติมอาคาร  เรียนสปช.  105/26  จ านวน 2  ห้องเรยีน  
เมื่อวันที่  31  มกราคม  2535  -  1  ตุลาคม  2537   นายอนิรุธ   ปานชัย  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.  
2537  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  -  30  กันยายน  2549  นายสุชิน  เยโท้  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน
ละได้ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และระดมงบประทรัพยากรร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  และศิษย์เก่า  จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาได้รับบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น  145,600  บาท  น ามา  ทาสีอาคาร
เรียน ต่อเติมอาคารเรียน 105/26  จ านวน  1  ห้องเรียน  ถมดินหลังสนามอาคารเรียน  ปี พ.ศ.  2540  ต่อเติม
อาคารเรียน 105/26  จ านวน  2  ห้องเรียน ปีพ.ศ.  2541  ปรับถมดินใต้ถุนอาคารเรียน ป.1ฉ.4  ห้องเรียน  
จัดท าห้องประชุมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  120,000  บาท  ปี พ.ศ.  2542  ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล  
ปีพ.ศ. 2543 ได้งบประมาณ  ก่อสร้างส้วม 601/26  จ านวน  1  หลัง  และได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์               
ใช้วัสดุจากโรงเรียนวัดบึงครึ่งหลังมาสร้างโดยใช้งบประมาฯจากคณะครู  ผู้ปกครองและชุมชน   จ านวนทั้ งสิ้น  
210,868  บาท     และเทพื้นคอนกรีตปูกระเบื้องช้ันอนุบาล  1-2     ปี พ.ศ.  2545 ได้งบประมาณก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์    1  ที่  และส้วมแบบ สปช.601/26   4  ที่  จ านวน  1  หลัง  และถนนคอนกรีตหน้าอาคาร
เรียนมีพื้นที่  320  ตารางวา ปี พ.ศ. 2546  จัดท าห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จ านวน 
15  เครื่อง  ปี พ.ศ.  2547  จัดท าห้อง  ICT  ปี พ.ศ. 2548  จ าท าห้องวิชาการของโรงเรียน  ต่อมามีผู้บริหารย้าย
มาคือ นายประศาสตร์  เพี้ยมแตง มาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2549 – 30  กันยายน  ปี พ.ศ.2549 
จัดงานประจ าปีมีการแสดงของนักเรียนและกีฬามวยชกได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น  75 ,432 บาท ปี  พ.ศ. 2550                
มุงหลังคากันฝนกันแดดหน้าอาคารเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ และสนามเด็กเล่นให้สวยงาม  ปี 2553 เมื่อวันที่             
11มกราคม  2553 –  ปัจจุบัน  นายสมชาย  ป้อมแก้ว  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ในปีเดียวกันได้  
จัดงานประจ าปีได้งบประมาณทั้งสิ้น  78,044  บาท  ได้ประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนโดยร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนในก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายเพื่อก าหนดกลยุทธ์วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการในด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจรวมทั้งพฒันาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมและปรับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน จัดท าแผ่นไวนิลวิสัยทัศน์ ปรัชญา และค าขวัญ
โรงเรียนจัดท าสุ่มรักการอ่าน จ านวน  3  หลังหน้าอาคารเรียน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคน ทุนละ 500  
บาท  จัดท ารั้วหน้าอาคารเรียน ทาสีอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ าห้องส้วม ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงห้อง
ธุรการ  ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ  ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวนจ านวน  25 ,000 
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บาท จัดซื้อเครื่องดนตรีมังคละและชุดร ามังคละ ได้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง  2555 ( SP2) 
ประจ าปี  2553 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ดนตรีนาฏศิลป์ไทย/พื้นบ้าน งบประมาณ 8,860  บาท  โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯงบประมาณ  12 ,000  บาทโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน  99,875 บาท  โครงการ ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งบประมาณ  100,000 บาท  โครงการ
จัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ งบประมาณ  30,000  บาท  โครงการจัดซื้อสื่อห้องสมุด 25,280  บาท  ปี พ.ศ. 2554 จัดงาน
ประจ าปี  ได้รับงบประมาณ  83,757  บาท  น างบประมาณปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ จ านวนทั้งสิ้น  
20,000  บาท  จัดท าห้องประชุมค าหมื่นปทุมานุสสรณ์  งบประมาณ  60 ,000  บาท  ของบประมาณโครงการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายในโรงเรียนฯ  จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวนงบประมาณ 30,000  บาท  
ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมอาคารสถานที่งบน้ าท่วม เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนอาคารเรียน แบบป.1 ฉ 3 
ห้องเรียน  งบประมาณ  150 ,000  บาท วันที่  4  เมษายน  2555  ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าสิ่ งก่อสร้าง              
(งบแปรญัตติ)  ทาสีอาคารเรียน แบบป.1 ฉ  4  ห้องเรียน งบประมาณ  95,000  บาท  
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ พื้นที่เป็นที่ลุ่มมีน้ าขัง  มีประชากรประมาณ 2540 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดฤทธ์ิ(ศิริราษฎร์เจริญธรรม)  อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การจัดงานนมัสการหลวง
พ่อสัมฤทธ์ิเทวะ  ประเพณีสงกรานต์  และดนตรีมังคละ 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  อาชีพหลัก คือ  ท านา  รับจ้างและ
ค้าขายส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  70,000  บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4  คน 
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
                โอกาส  การจัดการเรียนการสอนชุมชนมีความสนใจในการสนบัสนุนการศึกษา 
เป็นชุมชนเข็มแข็ง  สภาพสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 
                     ข้อจ ากัด  โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวัดฤทธ์ิ(ศิริราษฎรเ์จริญธรรม) ใช้สถานที่วัดเป็นแหล่งเรียนรู้
และประกอบกจิกรรม  แต่ในบางครัง้มเีสียงรบกวนบ้างเพราะวัดมีการจัดงานต่างๆบ่อยครัง้  บริเวณแคบไม่มี
สนามดินในการเล่นฟุตบอล 
1.2   ข้อมูลครูและบุคลากร   
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 5 1 1 1 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- 1 - 7 1 - 

 
3) วิทยฐานะ 

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

2562 
- - - 4 - - 

 
 
4) สาขาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
การประถมศึกษา 3 25/สัปดาห ์
สังคมศึกษา 1 25/สัปดาห ์
วิทยาศาสตร ์ 2 25/สัปดาห ์
นาฏศิลป์ 1 25/สัปดาห ์

รวม 7  
 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 103 คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 1 3 4 7 7 
อ.2 1 4 4 8 8 
อ.3 1 8 5 13 13 
รวม 3 15 13 28 28 
ป.1 1 9 3 12 12 
ป.2 1 7 6 13 13 
ป.3 1 5 4 9 9 
ป.4 1 9 5 14 14 
ป.5 1 4 11 15 15 
ป.6 1 7 5 12 12 
รวม 6 41 34 75 75 

รวมท้ังหมด 9 56 47 103 103 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปีที่6  ปีการศึกษา  2562 
วิชา จ านวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6  
ภาษาไทย 12 9 9 14 12 10 88 
คณิตศาสตร์ 11 8 9 7 10 10 73.33 
วิทยาศาสตร ์ 12 11 9 8 15 8 84 
สังคมศึกษา 12 11 9 13 11 11 89.33 
ประวัติศาสตร ์ 12 12 9 12 15 11 94.67 
ศิลปะ ดนตร ี 12 12 9 14 15 12 98.67 
การงานฯ 12 10 9 14 15 11 94.67 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาอังกฤษ) 

12 8 9 11 12 10 82.67 

รวมจ านวน 96 81 72 93 105 83 88.17 
 

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 92.79 85.66 89.22 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทัง้หมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.80 70.66 

   
ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

12 100 12 100 12 100 
       
   จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง  12  คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  12  คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ  12  คน  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยท้ัง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพื้นที ่     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

     
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

 2562 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 52.85   
ด้านค านวณ 47.95   
ด้านเหตุผล 42.65   
รวมความสามารถท้ัง 3 ด้าน 47.82   

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.73 32.92 35.69 23.75 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 49.17 34.05 36.11 34.97 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.53 34.42 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.75 54.73 6.98 
คณิตศาสตร์ 35.45 32.92 -2.53 
วิทยาศาสตร ์ 36.64 35.69 -0.95 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 32.50 23.75 -8.75 

 
 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
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ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
จ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 5 3 60 
คณิตศาสตร์ 5 0 0 
วิทยาศาสตร ์ 5 0 0 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

5 0 0 

 
1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
       จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 7 8 113 12 13 9 14 15 12 
2. ห้องวิทยาศาสตร ์ 7 8 113 12 13 9 14 15 12 
3. แปลงเกษตร 7 8 113 12 13 9 14 15 12 
4. สวนพฤกศาสตร ์ 7 8 113 12 13 9 14 15 12 
5. ห้องคอมพิวเตอร ์ 7 8 113 12 13 9 14 15 12 

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. สถานีอนามัย 7 8 113 12 13 9 14 15 12 
2. อุทยานเมืองเก่าสุโขทัย  7 8 113 12 13 9 14 15 12 
3. สวนหลวง ร 9 7 8 113 12 13 9 14 15 12 
4. ศาลแม่ย่า 7 8 113 12 13 9 14 15 12 
5. วัดฤทธ์ิฯ 7 8 113 12 13 9 14 15 12 

 

1.7. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 405,520 
- เงินนอกงบประมาณ - 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      405,520 

 

1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดี
มาก 

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี      

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง      

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น      

มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน      

มาตรฐานท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสงักัด 

     

มาตรฐานท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรกัษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกบัแนวการปฏิรปูการศึกษา 

     

 
โรงเรียนมผีลการประเมินระดบัคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    86.75 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
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 1) เด็กควรได้รับการส่งเสริมเรื่องระเบียบวินัย เช่น การเข้าแถวไปท ากิจกรรมต่างๆ การเกบ็ของเล่น
เข้าที่ การรบัประทางอาหาร และการส่งเสริมใหม้ีสุขนสิัยทีด่ี และการรักษาความสะอาดร่างกาย การรบัประทาน
อาหารทีม่ีประโยชน์ รูจ้ักระมัดระวังในการเล่นและท ากิจกรรมใหม้ีความปลอดภัยได้ด้วยตนเองตามวัย โดยครู
ร่วมกับผู้ปกครองวางแผนร่วมกันและดูแลใหเ้ด็กปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเช่นเดียวกันทั้งทีบ่้านและสถานศึกษา ใช้
ระยะเวลา 1 ปี 
 2) เด็กควรได้รับการพฒันาและส่งเสริมให้มจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน โดยครจูัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้วาดภาพ ระบายสีภาพ ปั้น ฉีก ตัด ปะ พิมพ์ภาพ พับสี เป็นต้น เล่าเรื่องเล่า
นิทานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง รวมทั้งส่งเสรมิให้เด็กได้อธิบายหรอืบอกความหมายของผลงานของ
ตน ใช้ระยะเวลา 1 ปี 
2. ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 
 1) สถานศึกษาควรปรับปรงุพื้นให้มีความนุ่มพอสมควรเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นของเด็ก 
ระยะเวลา 1 ปี 
 2) สถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้ และการท ากจิกรรมของ
เด็ก ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการท ากิจกรรม เล่น เคลื่อนไหว นอนพักผ่อน มโีต๊ะเก้าอี้ที่พอดกีับขนาดร่างกายของเด็ก
และเพียงพอ จัดให้มีทีพ่ักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกนัการระบาดของเช้ือโรคและครสูามารถดูแลได้อย่าง
ใกล้ชิด จัดให้มทีี่แปรงฟัน ล้างหน้าทีม่ีขนาดเหมาะสมกบัเดก็ และจัดใหม้ีหอ้งน้ าหอ้งส้วมที่มเีครื่องสุขภัณฑ์ขนาด
เหมาะสมกับตัวเด็กและไม่ไกลจากครูเกินไป ระยะเวลา 1 ปี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้ฝกึการสบืค้น ส ารวจ ตั้งค าถาม จากนอกห้องเรียนและตามแหลง่เรียนรู้ 
 2) ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้ฝกึฝนทักษะในการกล้าแสดงออก การสืบค้น การเล่าข่าว เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน และการเล่าเรือ่ง 
 3) ครูควรจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนให้เอื้อตอ่การเรียนรู้ของเดก็ และพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก 
การจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามวัย 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี      

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์      

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งตอ่เนือ่ง      

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น      
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มาตรฐานท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน      

มาตรฐานท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน   
เป็นส าคัญ 

     

มาตรฐานท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนา       
สถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
และต้นสงักัด 

     

มาตรฐานท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา                        

     

มาตรฐานท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
ของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
มาตรฐานรกัษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบั 
แนวการปฏิรูปการศึกษา 

     

โรงเรียนมผีลการประเมินระดบัคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย   83.15 
ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดใช้ชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่องในการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบโครงงานและ
พัฒนา ส่งเสริมในด้านการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีความมั่นใจ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ การละเล่น การท างานกลุ่ม/แผนงานโครงงาน ทั้งนี้ ควรใช้บริบทและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่อยู่ในชุมชนรอบสถานศึกษาให้มากที่สุด ใช้ระยะเวลา 1 ปี 
 2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร พัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
และภาษาต่างประเทศ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานก าหนด โดยครูอาจใช้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบผสมผสาน
กัน ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา ให้คิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกเพิ่มมากข้ึน และการคิดอย่างมีเหตุมีผล ใช้สื่อ นวัตกรร มและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและครอบคลุม
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น จัดกิจกรรมให้ได้ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ
ซีดี/วีซีดี อินเตอร์เน็ต เกมฝึกสมองประลองปัญญา เกมปริศนาค าทาย ใช้ระยะเวลา 2 ปี 
2. ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 
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 สถานศึกษาควรจัดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์อ านาจจ าแนก ความเที่ยง ความตรงของแบบทดสอบที่ใช้
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบคลุมตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร มีมาตรฐานใกลเ้คียงกบั
แบบทดสอบระดบัท้องถ่ินและระดับชาติ และจัดเกบ็ไว้ในคลังข้อสอบ ให้ครูเบิกไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนใช้ระยะเวลา 2 ปี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรท าการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล วิเคราะหผ์ลการประเมินและน าผลไปใช้สอนซ่อมเสริมและ
พัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาสือ่และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งเป็นรายบุคคล และรายกลุม่ 
 

ส่วนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3  มาตรฐาน 
.................................................................................................. 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดฤทธิ์(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ปีการศึกษา  2562 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เฉลี่ยร้อย
ละของ
ผู้เรียนจาก
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 82.03 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 78.89 ดี 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และ
คิดค านวณ 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 85.33 ดีเลิศ 

          2) มีความสามารถในคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ร้อยละ 70 ระดับด ี 74.67 ดี 

          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 70 ระดับด ี 78.67 ดี 

          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 78.67 ดี 

          5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 78.00 ดี 

          ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 78.00 ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 85.17 ดีเลิศ 
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         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 88.67 ดีเลิศ 

         2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 94.67 ยอดเยี่ยม 

         3) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 70 ระดับด ี 74.67 ดี 

         4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 82.67 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ 83.16 ดีเลิศ 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจทีส่ถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม
หลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 86.00 ดีเลิศ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ระดับดีเลิศ 82.00 ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 76.00 ดี 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับดีเลศ 81.36 ดีเลิศ 

3.1      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับดีเลิศ 78.17 ดี 

         1) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงจากสือ่การเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 77.67 ดี 

         2)ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทกัษะ การแสดงออก 
น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 78.67 ดี 

3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 78.67 ดี 

         1) ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่
เรียนรู้ที่หลากหลายที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 78.67 ดี 

         2) ครูจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียน  การสอน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 78.67 ดี 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย   
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้   
3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

         1) ครูทุกคนมีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล และน าสรุปผล
การสงัเคราะห์ไปวางแผนพฒันา  การเรียนและแนวทางการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

         2) ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรูแ้ละ
การปฏิบัติตนในห้องเรียน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

         1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

         2) ครูประเมินผูเ้รียนจากสภาพจรงิและผูเ้รียนมีส่วน
เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

         3) ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

3.5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

        1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน  เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

       2) มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 83.33 ดีเลิศ 

 สรุปรวมท้ัง 3  มาตรฐาน ระดับดีเลิศ 82.18 ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกบัการประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม        ได้คะแนนร้อยละ  90  ข้ึนไป 
ระดับ  ดีเลิศ                     ได้คะแนนร้อยละ  80.00-89.99 
ระดับ  ดี                          ได้คะแนนร้อยละ  70.00-79.99   
ระดับ  ปานกลาง                ได้คะแนนร้อยละ  60.00-69.99   
ระดับ  ก าลงัพัฒนา             ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  60.00 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นรอ้ยละ  
ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  :......ดีเลิศ...... 
 

1.กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด                 
โดยมุ่งพัฒนาการเตรียมความพร้อมนักเรียนในระดับปฐมวัย  ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้
ตั้งแต่ระดับช้ัน ป. ๑ ส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษามกีาร
พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ 
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด 3 ดี ครูร่วมกันก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหาร
ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย  และพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายของผู้เรียน  ส่งเสริมนักเรียนให้มีระเบียบวินัยมี
คุณธรรมและค่านิยมที่พึง  ประสงค์โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน ทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรม  ผู้เรียนตามหลักสูตร โตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และ    
มีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้างส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา การน าศึกษา
กับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษามาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมบูรณาการทางวิชาการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ความเป็นไทยและพร้อม
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ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าดู  น่าเรียน ด าเนินงานการบริหารจดัการใหโ้รงเรยีน
มีมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย จัดท าโครงการต่างที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญเช่น
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สื่อสารและคิดค านวณของนักเรียนโรงเรียน  โครงการพัฒนาความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาของนักเรียน   โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน   โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการ   โครงการ
พัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการจัดค่ายวิชาการและแสดงนิทรรศการ
ผลงานนักเรียน  โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล  ผู้เรียนมีคุณภาพเป็น 
คนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และได้ก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาสูม่าตรฐาน  
 2. การพัฒนาและสง่เสรมิสถานศึกษาตามนโยบาย  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของสถานศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษา                       
          3. จัดหาวิทยากรและบุคลากรเสรมิเพือ่พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน                                     

4. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                                       
5. การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
6. พัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนในการศึกษาต่อ   การฝึกงาน  หรือการท างาน                    
7. พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สื่อสารและคิดค านวณของนักเรียนโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)
8. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
แก้ปัญหาของนักเรียน  
9. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความก้าวหน้าทางการเรียน 
10. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
11. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล    

          12. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                                          
          13. ส่งเสรมิสุขภาพ                                                                                                              
 14. การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย                                                
          15. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ                                  
          16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม  
          17. จัดประชุมคณะครูผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการ ด าเนินงานรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปี ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผล สัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จัดท าโครงการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนใน โรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจการด าเนินงานตาม มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งตั้งคณะ กรรมการประกันคุณภาพภายในของ 
โรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ สถานศึกษาภาคเรียนละ 1 
ครั้ง จัดท าเครื่อง มือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา ตนเองที่
วางไว้ คณะกรรมการประกัน คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงาน ตามมาตรฐานและสรุปผลการ
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ด าเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานปรับปรุงการท างาน อย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย                                                        

2.ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด 
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย 

3.จุดเด่น 
 การอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนทุกช้ันเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดี  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ 
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม สาสนาและวัฒนธรรม 
นักเรียนมีการพัฒนาดีข้ึน กิจกรรมค่ายอบรมวิชาการและการบูรณาการจัดการเรียนรู้ ส่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทีด่ี
มาก กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบ Best Pratice  

4.จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.1 – ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านความรับผิดชอบในการเรียนและการมีระเบียบวินัย 
ในตนเอง  การน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  การเขียนหนังสือที่ถูกต้อง               
ความตั้งใจและสนใจในการเรียนรู้และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนใน
ระดับช้ัน ป.4 – ป.6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ความตั้งใจเรียนความรับผิดชอบความ
ขยันหมั่นเพียรและการคิดวิเคราะห์  และยังต้องพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิให้ต่อเนื่องคือ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ-ของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน  และการทดสอบระดับชาติ NT , O-NET ให้พัฒนาเพิ่มข้ึน ต่อไป 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :......ดีเลิศ...... 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยการ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
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ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานและได้ก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการบรหิารจัดการ  
 2. การพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาตามนโยบาย  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของสถานศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษา                       

3. การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
     4. การประชุมประจ าเดือน  
     5. การจัดประชุม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ทุกวันศุกร์สุด

สัปดาห์ 
     6. ประชุมวิชาการโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     7. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การประชุมสัมมนา การแสวงหาความรู้จากสื่อออนไลน์ 
     8. ด าเนินการบริหารงานทั้ง 4 งาน งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานทั่วไป งานงบประมาณ อย่างเป็น

ระบบและมีคุณภาพ 
    9. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อขอความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการด าเนินงาน 
    10. จัดหางบประมาณและระดมทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจัดจ้างครูช่วยสอน                  

จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน  
11.โรงเรียนประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8  ประการ 
12.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
13.จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษามุง่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
14.จัดการและบริหารข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นระบบ 
15.จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
16.ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
17.ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
18.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน 
19.ด าเนินการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง 

           20. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่      
มีคุณภาพ 
   2. ผลการด าเนินงาน 

2.1  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพฒันาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรปูการศึกษา ความต้องการของ ชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ การพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
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ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น า ไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  

2.3  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  

2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.5  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัดการศึกษา            
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา  

2.6  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก การร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
                    2.8  โรงเรียนมีการด าเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
  - ผลการประเมินคุณภาพ ภายในมีระดับคุณภาพดี 
   - ผลการประเมินความ พึงพอใจ ของคณะ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนในการ ยกระดับ
คุณภาพการ ศึกษาอยู่ในระดับดี  ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดี 

3.จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลายวิธี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูไ้ด้
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
  4.จุดควรพัฒนา 
  1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  

  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มาความ เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

  3. การนิเทศติดตามการด าเนินงานควรติดตามทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 
  4. ควรปรับแผนการบริหารวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของครูและจัดระดม

งบประมาณมาสนับสนุนในการจ้างวิทยากรในสาขากลุ่มสาระที่ขาดแคลน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์และพลศึกษา  
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น    
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :......ดีเลิศ...... 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

  กระบวนการพัฒนา โรงเรียนด าเนินการสง่เสรมิใหค้รูจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ 
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ัน
จัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียน การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการแสวงหาเรียนรู้ด้วยตนเอง  การบูรณาการโครงการ/กิจกรรม 
เช่นโครงการพัฒนาส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถ่ินพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนร่วม  โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถ่ินพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการศึกษาต่อการฝึกงาน  หรือ
การท างาน   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ  ผลสัมฤทธ์ิ O-NET 
ร้อยละ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  โครงการส่งเสริม
สุขภาพ   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
วันส าคัญ  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ใหน้ักเรยีนรับผิดชอบเป็นกลุม่ จัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุก
คนท างานวิจัยในช้ันเรียนและได้ก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้           

          1. จัดหาวิทยากรและบุคลากรเสรมิเพือ่พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน                                        

2. การเรียนรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา  

3. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                                       

4. การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

5. พัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน                    

6. พัฒนาส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  

7. พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  

 8. เสรมิสร้างคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดฤทธ์ิ    

          9. ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมืน่ปทุมานสุสรณ์)                                       
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          10. ส่งเสรมิสุขภาพ 

 11. กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด  

 12. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 13. กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ค่ายวิชาการ 

 14. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสร้างสรรค์งานสู่อาชีพ  

 15. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอ าเภอทุง่เสลี่ยม จังหวัดสุโขทยั  

 16. กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพและทักษะการว่ายน้ าข้ันพื้นฐาน 

 17. จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
การจัดท าข้อมูลนกัเรียนรายบุคคล  การวิเคราะห์ข้อมลูนักเรียนรายบุคคลและท าวิจัยช้ันเรียน  การจัดหา
ทุนการศึกษา 

 18. กิจกรรมห้องสมุด สง่เสรมิรักการอ่าน 

 19. การบูรณาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

โรงเรียนได้ก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังน้ี 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการบรหิารจัดการ  
2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษาสูม่าตรฐาน  

 3. การพัฒนาและสง่เสรมิสถานศึกษาตามนโยบาย  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของสถานศึกษา  
สู่มาตรฐานการศึกษา                       

4. การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความก้าวหน้าทางการเรียน 
6. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสใหผู้้เรียนทกุคนมีส่วนร่วม  
7. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสทิธิผล  

 8. เสรมิสร้างคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีของนักเรียนโรงเรียนวัดฤทธ์ิ       
          9. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                                            
          10. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  
          11. การบริหารจัดการบุคลากรและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
          12. จัดประชุม อมรมข้าราชการครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน        
การปฏิรปูการศึกษา 
 13. จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบมีแผนพฒันาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการจัดการเรียนการสอนผูเ้รียนเป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา       
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   2.ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมอย่างหลากหลาย เพือ่พัฒนาให้ครูการ จัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ สง่ผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับดเีลิศ 

3.จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด            
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมร าวงมาตรฐานและดนตรีมังคละ โครงการส่งเสริม
สุขภาพได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน  ท าให้มีงบประมาณในการด าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีมาตรฐานและตัวบ่งช้ี
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศ   โครงการเสริมสรา้งคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของนักเรียน ผลท า
ให้นักเรียนทุกคนมีความส านึกความเป็นไทย และด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                    โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล              
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธ์ิสู่มาตรฐาน โดยกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรและงบประมาณ และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน ผู้เรียนมีความรู้สอดคล้อง
กับหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ฝึกปฏิบัติจริง มีโครงการ
สนับสนุน ส่งเสริมที่โดดเด่น เช่น โครงการห้องสมุด โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สื่อสารและคิดค านวณ
ของนักเรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมการบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมค่านิยมหลักของนักเรียน 12 ประการ กิจกรรมค่าย
วิชาการและการแสดงผลงานนักเรียน  

4.จุดควรพัฒนา 
  ปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท าอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองนักเรียนในด้านต่างๆ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะด้าน
อาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยี พัฒนาสื่อ
อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการท ากิจกรรมโรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาด การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครใูนการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พือ่
ยกระดับ คุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้าน



25 

การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน โดยต้องใช้กระบวนการวิจัย ในการวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาอย่างรอบ
ด้าน จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ให้
หลากหลายยิ่งข้ึน รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อน าแนวทางมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
สรุปภาพรวม ดีเลิศ 

 
            สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ........ดีเลิศ.......... 

 
ส่วนท่ี 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรปุการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มผีลการประเมิน
ระดับชาติและระดบั ท้องถ่ินสงูข้ึนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 
และนักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  

 

2.ผู้เรียนอ่านหนงัสอืออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางกทั้งระดบัชาติ
และระดบัท้องถ่ินสงูข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัด
โครงการ/กจิกรรมบูรณาการให้นักเรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจม่ใส สุขภาพกายแข็งแรงและ
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  

 2.จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ผูเ้รียนอ่านออก
และอ่านคล่องเขียนหนังสือได้ถูกต้องสวยงาม จัด
กิจกรรมเขียนเพือ่การสื่อสารได้ทกุคน สามารถใช้
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แสวงหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทาง        
การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม  

3.ผู้เรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง มสีมรรถภาพทางกาย
และน าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์ีระเบียบวินัยจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความ มีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม เช่น การเข้าคิวข้ึนรถโดยสารสาธารณะ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา  

1.ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มหีลกัการบรหิาร 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดี ในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบ 
อย่างที่ดีในการท างาน และคณะ กรรมการสถานศึกษามี
ความตั้งใจ และ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
บทบาท  

2.โรงเรียนมีการบรหิารและการจัดการ อย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมสี่วนร่วม การประชุม ระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพือ่ให้ ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนดวิสัย ทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการ ปรบัแผนพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจ าปทีี่สอดคล้องกับ 
ผลการจัดการศึกษา สภาพปญัหา ความ ต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูป การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพฒันาให้
ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ สถานศึกษา 
ครูผูส้อนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล การจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้ กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้ เป็น
ฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเตม็เวลา และความสามารถ  

2.ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสือ่
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง  

เทคโนโลยีในการแสวงหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  

 3.จัดท าโครงการสง่เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและให้
นักเรียนมีทักษะภาษอังกฤษที่ดีสามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามวัยของผูเ้รียน  

  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

o 1.ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้ มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา 
ผู้เรียนมากขึ้น 

o 2.ควรสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ กบัผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ จัด
การศึกษา และการขับเคลื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

o 1.ครูควรจัดกจิกรรมเน้นใหผู้้เรียนได้มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์
อย่างหลากหลาย และ ใช้แหลง่เรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง  
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3.ครูให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัด บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ การเรียนรู้  

4.ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก การคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและ แหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย  

5.ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทกุคน ได้รับการตรวจ
ประเมินและค าแนะน า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

1.โรงเรียนให้ความส าคัญกบัการด าเนินงาน ประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากบั คณะ
ครู บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดย
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้กบับุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

o 2.ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับช้ัน   
ป.1 – ป.3 ให้สามารถ น าเสนอ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยน เรียนรูอ้ย่างสมเหตุสมผล และมี 
ทักษะในการแกป้ัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
เหมาะสม  

o 3.ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับช้ัน   
ป.4 –ป.6 ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็น
ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าใหล้ืม วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย  

o 4.ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี การที่
หลากหลาย สอดคล้องกบั มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวช้ีวัดตาม หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
ฝึกให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ หาความรู้จากแหลง่
เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพฒันาสื่อ 
แหล่งเรียนรูจ้ัดเตรียมห้องปฏิบัติ การให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้                

o 5.ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตาม สภาพจริง สอดคล้องกบั
มาตรฐาน การเรียนรู้และธรรมชาติวิชา  

o 6.ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามา มสี่วนร่วม
ในการจัดกจิกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ๗) ครูควร
ให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่นักเรียน ทันทีเพือ่นักเรียน
น าไปใช้พัฒนา 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีมี ประสิทธิผล  

o 1.สถานศึกษาจัดระบบให้ครปูระเมิน ตนเอง
รายบุคคลตามแผนพฒันา ตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูล ย้อนกลับแก่ครูในการพฒันาตนเอง ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อ ยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน  

 2.นักเรียนมีการประเมินตนเองในการ เรียนรู้แต่ยัง
ขาดการติดตามช่วยเหลอื ด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 
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รางวัลผลงานดีเด่นปีการศึกษา  2562 

โครงการ  / กิจกรรม  ดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จในระดับดีและดีมาก ระดับประถมศึกษา 
1. การพัฒนาประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลในการบรหิารจดัการ 
2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
3. การจ้างพี่เลี้ยงและวิทยากรช่วยสอนในสถานศึกษา 
4. การนิเทศก ากับติดตาม  ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
5. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นระดับประถมศึกษา 
6. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนในการศึกษาต่อการฝึกงานและการท างาน 
7. พัฒนาสง่เสรมิความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
8. พัฒนาสง่เสรมิการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
9. พัฒนาการอ่านเขียนการสื่อสารและคิดค านวณของนักเรียน 
10. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารญาณ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาของนักเรียน 
11.  พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความก้าวหน้าทางการเรียน 
12. ห้องสมุด 3 ดี     
13. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
14. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 
15. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
16. จัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการบูรณาการ 
17. การสง่เสรมิสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน 
18. จัดค่ายวิชาการและแสดงนิทรรศการผลงานนกัเรียน 
19. พัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ผลงานดีเด่นท่ีเกิดจากการด าเนินงาน   ดังน้ี 

1. นายสมชาย  ป้อมแก้ว  ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2563            
เมื่อวันศุกรท์ี่ 10 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรสุภา ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 

2. โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทมุานุสสรณ์) ผ่านการประเมินกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ 1 ดาว  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เมือ่วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2562 จากส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

3. โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบทีม่ีรปูแบบ วิธีปฏิบัติกจิกรรมที่ดี (Best Practice) ในการสร้างค่านิยมหลัก             
ของคนไทย 12    

4. นางจุฑามาศ   เสาแบน  รบัเกียรติบัตรรางวัลครผูู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
ประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับป. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  ระดบัชาติ  ปีการศึกษา  2562  จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางวิชชุดา  ด าปิก    รับเกียรติบัตรรางวัลครผูู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรม
ประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับป.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และ
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เทคโนโลยีของนักเรียน  ระดบัชาติ  ปีการศึกษา  2562  จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

6. เด็กชายภูผา  สุกใส  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดบัป.1-3             
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ                  
ปีการศึกษา  2562  จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

7. เด็กหญิงกญัญาวีร์  เผือกทบั  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม                
ระดับป.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับชาติปีการศึกษา  2562  จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

8. เด็กชายมาตุภูมิ  เกษรบัว  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กจิกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม          
ระดับป.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2562  จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

9. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นมาลี  ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมระดบั            
ป.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนกัเรียน  ระดับชาติ              
ปีการศึกษา  2562  จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

10. เด็กหญิงสิรามล  พรมประดิษฐ์  ได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม             
ระดับ ป. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ระดับชาติ   ปีการศึกษา  2562  จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

11. นางวิชชุดา  ด าปิก    ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2562  
12. นางจุฑามาศ  เสาแบน    ได้รับรางวัลครูดสี านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1               

ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)   ประจ าปีการศึกษา 2562 

บทสรปุผู้บริหาร 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)   หมู่ที ่4 ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย  ป้อมแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 055-699370  E-mail : watrit 141@gmail.com 

จ านวนครู  7  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   6  คน พนักงานราชการ  1  คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ  2  คน 

จ านวนนักเรียน   รวม  104  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  29  คน ระดับประถมศึกษา  75  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1-3 
รวม 31 คน ครูผู้สอน 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ        
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

จากการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก คะแนนร้อยละของผู้เรียนจากการประเมินเฉลี่ย 91.39 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ คะแนนร้อยละของผู้เรียนจากการ
ประเมินเฉลี่ย 80.22 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญคะแนนรอ้ย
ละของผู้เรียนจากการประเมินเฉลี่ย 80.22  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้ง3 มาตรฐาน 
84.70 อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้  ด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเปน็
สมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสตูรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียงให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึงประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  และมีกระบวนการจัดการบริหารนิเทศติดตาม
อย่างต่อเน่ือง 
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ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)   

ที่อยู่ หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายสมชาย  ป้อมแก้ว        

จ านวนบุคลากร  11  คน  จ าแนกเป็น ผู้บรหิาร 1 คน ข้าราชการครู   5  คน พนักงานราชการ 1 คน  

ครูอัตราจ้าง  2  คน ครูธุรการ  1  คน พนักงานบริการ 1 คน  

จ านวนนักเรียน   รวม  103  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  28 คน ระดับประถมศึกษา  75  คน 

ข้อมูลเด็กปฐมวัย 

           ชั้น  จ านวนท้ังหมด (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

อนุบาลปีท่ี 1 (3 ขวบ)  7        3           4 

อนุบาลปีท่ี 2 (4 ขวบ)  8        4      4 

อนุบาลปีท่ี 3 (5 ขวบ)           13        8      5 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่             
1 – 3  รวม 29 คน ครูผู้สอน 2 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562     
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม   อยู่ในระดับ ดี มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับ
ปฐมวัย 28 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน  27   คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 1 คน                            
มีโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เช่น โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  โครงการอาหารเสริม (นม)  
ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 96.55 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้

 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เด็กๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี เช่น วันลอยกระทง  การส่งเสริมการออมทรัพย์
ระดับปฐมวัย ท าให้เด็กรู้จักประหยัด การออม อดทน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เด็ก
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ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่น ปทุมานุสสรณ์) ร้อยละ 93.13  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ 
(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเองเป็นส่วนใหญ่  รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนมีมารยาททางวัฒนธรรมไทย   
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  กิจกรรม 5 ส (ช่วยพี่ระดับประถมศึกษาท า
ความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตอนเช้า) กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หรือรณรงค์
เรื่องไข้เลือดออก  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ร้อยละ 89.66              
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบข้อสงสัยนั้น  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย      
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา  นอกจากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในช้ันเรียนแล้ว  ยังมีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย  กิจกรรมการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดฤทธ์ิ        
(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ร้อยละ 86.21 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)           
มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถ่ิน จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560  

 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการจัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบผ่านการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่
เลี้ยงที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านหลักสูตรปฐมวัย และทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีครูเพียงพอต่อจ านวนเด็ก 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ ในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
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เด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิ จกรรมอบรมคูปองครู และ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  

 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากการส่งเสริม
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ส่งผลให้โรงเรียน  
วัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียน วัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
มกีารให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าป ี 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส่งผลให้โรงเรยีนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอ
คอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้       
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
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น้อยแห่งประเทศไทย ส่งผลให้โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก       
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

การสร้างโอกาสใหเ้ด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนได้จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
การเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การช่วยเหลือแบ่งปัน  และการรู้จักรอคอย       
เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
ส่งผลให้โรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  
เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนได้จัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผูเ้รยีนรักการอยู่รว่มกันในช้ันเรียน  และปลูกฝงั
คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  
และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย  ส่งผลให้โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ัน
เรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ                
ส่งผลให้โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนวัดฤทธิ์(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ปีการศึกษา  2562 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

คะแนนร้อย
ละของผู้เรียน

จากการ
ประเมิน 

ระดับผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 87.54 ดีเลิศ 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มสีุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได ้

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 85.18 ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดง
งอออกทางอารมณ์ได้ 

ร้อยละ 90 ยอดเยี่ยม 90.13 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 88.66 ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 86.21 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 83.22 ดีเลิศ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้อง
กับบริบทขอองท้องถ่ิน 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกบัช้ันเรียน ร้อยละ 80 ดีเลิศ 73.67 ดี 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 70 ดี 72.00 ดี 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 89.00 ดีเลิศ 
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2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้
เพื่อสนบัสนุนการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 79.67 ดี 

2.6  มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องทกุ
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ร้อยละ 80 ดีเลิศ 83.22 ดีเลิศ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กมีการพฒันาการทุก
ด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 81.18 ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 80.05 ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 71.67 ดี 

3.4  ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผล
ประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 80 ดีเลิศ 100.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 84.66 ดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกบัการประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม        ได้คะแนนร้อยละ  90  ข้ึนไป 
ระดับ  ดีเลิศ                     ได้คะแนนร้อยละ  80.00-89.99 
ระดับ  ดี                          ได้คะแนนร้อยละ  70.00-79.99   
ระดับ  ปานกลาง                ได้คะแนนร้อยละ  60.00-69.99   
ระดับ  ก าลงัพัฒนา              ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  60.00 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นรอ้ย
ละ  ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็ก             มี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้  
รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน             
มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) มีการช่ังน้ าหนัก         
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนาม      
เด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงใน   
การดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อ
จากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์เรื่องไข้เลือดออก 
จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก (งบประมาณสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน)         
มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก และตรวจพัฒนาการเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
ตามความสนใจ มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี    
ของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ ่มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน           การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง  เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 
รับประทานอาหารอย่างถูกวิธีและมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร รู้จกัดูแลรกัษาความสะอาดสถานที่        ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดเวรประจ าวันให้รู้จักรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน 
ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   
รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น    
วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี เช่น สืบสานงานลอยกระทง เป็นต้น 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หยิบเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 
การส่งเสริมการออมทรัพย์ระดับปฐมวัย ท าให้เด็กรู้จักประหยัด การออม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วย     
ความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมรอ้ง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตาม
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ศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพือ่การเรียนรู ้โดยส่งเสริมใหเ้ดก็
มีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง    
มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

       2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ ดี และดแูลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 85.18 

- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุม่เครือข่าย 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 90.13 สังเกตได้จาก
การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จกัเข้าแถวรอคอย ในการรับประทานอาหาร รูจ้ักหน้าที่รบัผิดชอบ ตามที่ได้รบั
มอบหมายทัง้ในและนอกห้องเรียน ร่าเริง แจม่ใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม ได้ร้อยละ 88.66 สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวัน รู้จกัเกบ็สิง่ของเครือ่งใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จกัยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้                   
คิดเป็นร้อยละ 86.21 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

เด็กมรี่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะทีเ่สี่ยงต่ออุบัตเิหตุ ภัย และสิง่
เสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแกป้ัญหาทีเ่กิดจาก
การอ่าน 

-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาใหเ้หมาะสมตามวัย 

-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่อง การเลือกรับประทาน
อาหารทีม่ีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสติปญัญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี มี
สุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการออม
ทรัพยส์ม่ าเสมอ 

-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 

-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษได้ด้วยตนเอง 

-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกบัวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

2)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 

3)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ  

4)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านสังคม 

5)  โครงการส่งเสริมเด็กมีพฒันาการด้านสติปญัญา 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

    การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย 
ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามสุข ใน
การเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรบัรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม           การ
จัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
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โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และ
อ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ                    
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  
จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  
สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มี    
เครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  
ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่าน     
การเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถ่ิน  จัดครู           
ที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    
และมีครูพี่เลี้ยงที่ผา่นการอบรมทางด้านหลกัสตูรการศึกษาปฐมวัยและความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย             ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครู             ด้าน
การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมี
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมนิพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมีประสบการณ์ในการออกแบบ    การ
จัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด  การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและ  
รายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่ งเน้นให้เกิด  
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครู 
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากร  

- โครงการการปฏิบัตงิานของครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธ์ิภาพและเกิดประสทิธ์ิผล 

- โครงการทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 
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-  โครงการปฏิบัติงานของผูบ้รหิารตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

-  โครงการพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสือ่เพือ่การเรียนรู้ 

-  โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  

- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลมุพฒันาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        - จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 

        - ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดประสบการณ์ 

       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

           1)   โครงการการปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหนา้ที่อย่างมปีระสิทธ์ิภาพและเกิดประสิทธ์ิผล 

2)   โครงการทัศนศึกษาระดบัปฐมวัย 

3)   โครงการปฏิบัตงิานของผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4)   โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู ้

5)   โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  

           6)  จัดท าแผนปฏิบัติการ 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น    
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  
เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง   
เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้      
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกาย    
ทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญม่ัดเลก็ใหท้ างานอย่างมปีระสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 
ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้               
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม   เพื่อก่อให้เกิดความ   
มีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกดิการเรียนรูไ้ด้อย่างมีความสขุ            จัด
บรรยากาศในช้ันเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็น
อกเห็นใจ   มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนรัก         การอยู่
ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวาง  พอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้             มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถาน ศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมนิ
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ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่ วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 - มุมประสบการณ์   แบบบันทึกการพฒันาการของเดก็ รายงานผลการประเมินตนเอง 

 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจม่ใส  มีมมุสง่เสริมประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดกจิวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ

กิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพหอ้งเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู ้
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จัดอุปกรณ์สือ่การเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

- พัฒนาเครือ่งเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเดก็เรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

1)  โครงการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

2)  โครงการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นระดับปฐมวัย 

3)  โครงการพฒันาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดบัคุณภาพให้สงูข้ึน 

4)  กิจกรรมวันส าคัญ 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 
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 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมเีพียงพอกบัช้ันเรียน  จัดสภาพแวดลอ้มและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มสีื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูส้นับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 -  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้านอย่าง
สมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมคีวามสุข มีการจัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   กิจกรรมการจัดประสบการณ์   รูปภาพ  

      - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการสมดลุ 
- มีโครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชัด 
- มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- การช่วยเหลือตนเองทัง้ที่บ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครองให้มี

ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 

   แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

  1)  โครงการพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

2)  โครงการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  

3)  โครงการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นระดับปฐมวัย 

4)  โครงการพฒันาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดบัคุณภาพให้สงูข้ึ 
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   สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

                   โรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได ้

โครงการการส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย  

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-บันทึกน้ าหนักส่วนสงู/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

โครงการสง่เสรมิเด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ  

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม  

 

โครงการการส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม 

กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
ศาสนา และประเพณี 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

4. มีพัฒนาการด้านสติปญัญา 
สื่อสารได ้

 

มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

โครงการการส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการด้านสติปญัญา         

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคลุม 

พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของทอ้งถ่ิน 

โครงการปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
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2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพีเ่ลี้ยงเดก็
ปฐมวัย 

-จ านวนครูเพียงพอ สัมพันธ์ 
สอดคล้องกบัจ านวนเด็ก 

3. ส่งเสรมิให้ครมูีความรู้ 
ความสามารถ ด้านการ 

จัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

-  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมอบรมพฒันาศักยภาพ
ครูปฐมวัย 

รายงานกจิกรรมตามโครงการ 

  -รูปภาพการจัดกจิกรรม 

  -เกียรติบัตร   

4. จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพือ่
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการสง่เสรมิใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

-กิจกรรมปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มพัฒนา
แหลง่เรียนรู ้

-มีห้องปฏิบัติการต่างๆ 

-หลักฐานการใช้ห้องปฎิบัตกิาร 

-ตารางกิจกรรม (ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 

 

 

5. ให้บริการสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โครงการสง่เสรมิใหส้ถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

-กิจกรรมจดัหาสื่อการเรียนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏิบัตกิาร 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนิเทศติดตาม 

 

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. จัดประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิให้เดก็ 

มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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2. สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

  

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
สังคม 

กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
ศาสนา และประเพณี 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรบัปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการสง่เสรมิพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-เกียรติบัตร 

 
*แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรียนเปน็รายบุคคลให้ชัดเจนข้ึน  
 2. การส่งเสริมให้ครเูห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรยีนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในงานที่ได้รบั มอบหมาย  
 ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ของชุมชน 
 5. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพทางด้านวิชาการ  วิชาหลักคือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
 6. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เน้นให้นักเรียนทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 
 7. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนของครู  เน้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 8. ผลิตสือ่การเรียนการสอนและพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยแีละอินเตอรเ์น็ต 
 9. พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 10. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 11. พัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้เพียงพอและเอือ้ต่อการเรียนการสอน 

*ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผูส้อนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนา ผูเ้รียนใน 

  ศตวรรษที่ 21 
 2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET             

           และ PISA  
 3. การจัดสรรครผูู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกทีโ่รงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 4. การผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ 
 5. ครูไม่ครบช้ันและหน่วยงานทีส่นับสนุนการศึกษา 
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โครงการ  / กิจกรรม ดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จในระดับดีและดีมาก ระดับปฐมวัย 
1. บ้านวิทยาศาสตร์น้อย    
2. ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 
3. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4  ด้าน 
4. การปฏิบัติงานของครูตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. การปฏิบัติงานของผูบ้ิหารตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. การพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
7. การประกันคุณภาพระดับปฐมวัย 
8 .การสร้างส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9 .การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นระดับปฐมวัย 
10. พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพใหสู้งข้ึน  
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ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 

สิ่งท่ีต้องใส่ 

- บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับข้ันการศึกษา

พื้นฐาน 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
-  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
ที่  23  / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

............................................................. 
     จากการที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้ก าหนดระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ึนมาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดวิธีการ การขับเคลื่อนระบบประกนัให้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาและ
ก าหนดมาตรฐานในระดับสถานศึกษาแต่ละระดับให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองแต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนองกฎกระทรวงโรงเรียนเรียนวัดฤทธ์ิฯจึงขอแต่งตั้งครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นายสมชาย  ป้อมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ 
2. นางวิชชุดา  ด าปิก  ครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ              กรรมการ 
3. นางสุนีรัตน์  ไคร้ยะ  ครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ              กรรมการ 
4. นางจุฑามาศ  เสาแบน  ครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ              กรรมการ 
5. นางสาวภัณฑิลา เผ่าแพร  ครูผู้ช่วย                            กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ปฏิบัตหิน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

           สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 
     (ลงช่ือ)   ........................... .................................        

                                                   ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  256๒ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปญัหา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

          ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
                    2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑) การมเีป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน 
๒) มีระบบบรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมายใหม้ีการพัฒนาดีข้ึน 
๔) การระบบบุคลากรให้ไดร้ับการพฒันาเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งเสริมใหเ้ข้า

รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕) จัดแหลง่เรียนรู้และสภาพห้องเรียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
๖) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปจัจบุันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบรหิารจัดการ

และสง่เสรมิในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและคุ่มค่า 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1      จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  1) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัตจิรงิจากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
                    2)ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ การแสดงออก น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
        3.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                   
                   ๑) ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                   2) ครูจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แหล่งเรยีนรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียน        
การสอน 
       3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                 1) ครูทุกคนมีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล และน าสรุปผลการสังเคราะห์ไปวางแผนพัฒนา        
การเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 
                 2) ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในหอ้งเรียน 
       3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                  2) ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงและผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล 
                 3) ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกบัเป้าหมาย และการจัดการเรียน    
การสอน 
      3.5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
               1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมลูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       เพื่อพัฒนาและปรบัปรุง
การจัดการเรียนรู ้
              2) มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
                   
                                                                          ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

  ประกาศโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทมุานุสสรณ์)  เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดบัข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
จากการที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561  ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2561           
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้บรรลุตามค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษานักเรยีนมีคุณภาพ         
และได้มาตรฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนจึงก าหนดค่าเป้าหมายทั้งระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้าย   ประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๒ 

 

 
                                                                                  ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทมุานุสสรณ์) 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับด ี

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ ร้อยละ 70 ระดับด ี
          2) มีความสามารถในคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ร้อยละ 70 ระดับด ี

          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 ระดับด ี

          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร้อยละ 65 ระดับด ี

          5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 ระดับด ี
          ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ร้อยละ 70 ระดับด ี
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 70 ระดับด ี
         2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 70 ระดับด ี
         3) การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 60 ระดับด ี
         4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ร้อยละ 90 ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
   1)การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 
   ๒)  มีระบบบรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสทิธิภาพ ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 
   ๓)  ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมายให้มีการพฒันาดีข้ึน 

ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 

   ๔)  การระบบบุคลากรให้ได้รบัการพัฒนาเน้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสง่เสรมิให้เข้ารับการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

  ๕) จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพหอ้งเรียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล 

ร้อยละ 90ระดับยอดเยี่ยม 

   ๖)  จัดระบบข้อมลูสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
บรหิารจัดการและส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและคุ่มค่า 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับด ี

         1) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงจากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 75 ระดับด ี
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         2)ผู้เรียนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมฝึกทักษะ การแสดงออก น าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ร้อยละ 75 ระดับด ี

3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับด ี
         1) ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ร้อยละ 70 ระดับด ี

         2) ครูจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
จัดการเรียน  การสอน 

ร้อยละ 70 ระดับด ี

3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับดเีลิศ 
         1) ครูทุกคนมีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล และน าสรุปผลการสังเคราะห์ไป
วางแผนพัฒนา  การเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

         2) ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการเรียนรู้และการปฏิบัติตนใน
ห้องเรียน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับด ี
         1) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผูเ้รียน 

ร้อยละ 60 ระดับด ี

         2) ครูประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริงและผูเ้รียนมีส่วนเกี่ยวข้องในการวัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 60 ระดับด ี

         3) ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 ระดับด ี

3.5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู้ 

ระดับดเีลิศ 

        1) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
เพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 ระดับด ี

       2) มีการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใหก้ารจัดการเรียนรูเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ระดับด ี

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ  ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อสอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม      ได้คะแนนร้อยละ  ๙๐  ข้ึนไป 
ระดับ  ดีเลิศ           ได้คะแนนร้อยละ  ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ 
ระดับดี                 ได้คะแนนร้อยละ  ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ 
ระดับ  ปานกลาง     ได้คะแนนร้อยละ  ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ 
ระดับก าลังพัฒนา    ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.๐๐ 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
ที่  24  / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

............................................................. 
     จากการที่ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้ก าหนดระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ึนมาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดวิธีการ การขับเคลื่อนระบบประกนัให้สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาและ
ก าหนดมาตรฐานในระดับสถานศึกษาแต่ละระดับให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองแต่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนองกฎกระทรวงโรงเรียนเรียนวัดฤทธ์ิฯจึงขอแต่งตั้งครู โรงเรียนวัดฤทธ์ิฯ
เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. นายสมชาย  ป้อมแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
2. น.ส.เขมิสรา  ทนันชัย  ครูอัตราจ้าง                        กรรมการ 
3. น.ส.อนสุรา  อินต๊ะวิชัย  ครูผู้ช่วย                            กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ปฏิบัตหิน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการต่อไป 

 ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป   

           สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 
     (ลงช่ือ)   ............................................................        

                                                   ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานสุสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา  256๒ 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑    มีพัฒนาการด้านร่างกายแงแรง  มีสุขนิสัยที่ดี มีน้ าหนักส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยดูแลสุขภาพของตนหลกีเลี่ยงตอ่สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิง่เสพติด 

๑.๒   พัฒนาการด้านอารมณ์  มีจิตใจร่าเรงิแจ่มใส มีความรูส้ึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกับวัยและรูจ้ักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๑.๓  มพีัฒนาการด้านสงัคม  ความซื่อสัตย์ สจุริต ช่วยเหลอื เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้แบง่ปัน
ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครอูาจารย์ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

๑.๔  มพีัฒนาการด้านสตปิัญญาสามารถสือ่สารมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรูส้นใจเรียนรู้สิง่รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสม
กับวัยและมทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรม์ีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑  มหีลักสูตรคอบคุมพัฒนาการทัง้๔ด้านหลักสูตรน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง มปีระสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกบัชุมชนและท้องถ่ินมรีะบบและกลไกให้ผูม้ีส่วนร่วมทุกฝ่ายจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเดก็
อย่างรอบด้าน 

๒.๒  จัดครูใหเ้พียงพอกบัช้ันเรียนครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลกัสูตรการศึกษา สรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง
ครูจัดท าวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูท้ี่ตนรับผิดชอบ 

๒.๓   ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ปฐมวัยและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์กบันักเรียนครมูีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ครูได้รับการพฒันาตนเองในการ
จัดการเรียนรู ้

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัพฒันาการ
ของเด็กใช้เครือ่งมอืการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๒.๖  มรีะบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นเข้าใจและร่วม
พัฒนาการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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  ๓.๑   จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกด้านและเตรียมความพรอ้มเพื่อเข้าสู่ระดบัข้ัน
พื้นฐาน 
       ๓.๒  จัดกิจกรรมและสร้างโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง เล่นปฏิบัติจริงได้เรียนรูอ้ย่าง
หลากหลายและมีความสุขจัดโครงการ กิจกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนนโยบายเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ๓.๓  จัดสภาพห้องเรียนและแหลง่เรียนรูเ้อื้อต่อการเรียนรู้มมีุมประสบการณ์ต่างๆและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิสง่เสรมิผูเ้รียนในการพัฒนาตามวัยและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรบัปรุงและจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
                                                                                  ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหม่ืนปทุมานุสสรณ์) 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
ระดบัการศึกษาปฐมวัย  ปกีารศกึษา  ๒๕๖๒ 
เพือ่การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ฉบับลงวันที่  ๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  เพื่อ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้ง อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์)จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดฤทธ์ิ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
                                                                                  ( นายสมชาย  ป้อมแก้ว ) 
                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฤทธ์ิ(ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดฤทธิ์ (ค าหมื่นปทุมานุสสรณ์) 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแงแรง  มีสุขนิสัยที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคลือ่นไหวตามวัยดูแลสุขภาพของตน
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  มีจิตใจร่าเรงิแจม่ใส มีความรูส้ึกทีด่ีต่อตนเอง มี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออกควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวัยและ
รู้จักช่ืนชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม  ความซื่อสัตย์ สจุริต ช่วยเหลือ เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้แบง่ปันช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมมี
วินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงัค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารยป์ระพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญาสามารถสื่อสารมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรูส้นใจเรียนรู้สิง่รอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยและมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรม์ีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

๒.๑ 
มีหลกัสูตรคอบคุมพัฒนาการทัง้๔ด้านหลักสูตรน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับชุมชนและท้องถ่ินมีระบบและกลไกใหผู้้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน 

ร้อยละ 80 ระดับดีเลิศ 

๒.๒ 

จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียนครเูข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกบั
หลักสูตรการศึกษา สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผู่้ปกครองครู
จัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๒.๓ 
ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ปฐมวัยและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์กับนักเรียนครูมีวุฒิและความรูค้วามสามารถ
ในด้านการศึกษา ครูได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการเรยีนรู้ 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๒.๔ 
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกบัพัฒนาการของเด็กใช้เครือ่งมอืการวัดและประเมินพฒันาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 
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๒.๕ 
ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพฒันาเด็ก 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๒.๖ 
มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเข้าใจและร่วมพัฒนาการศึกษา 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ 
จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านและเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสูร่ะดับข้ันพื้นฐาน 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๓.๒ 
จัดกิจกรรมและสร้างโอกาสให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง เล่น
ปฏิบัติจริงได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความสุขจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๓.๓ 
จัดสภาพหอ้งเรียนและแหล่งเรียนรู้เอือ้ต่อการเรียนรู้มมีุมประสบการณ์
ต่างๆและใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

๓.๔ 
ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงส่งเสริมผู้เรียนในการพฒันาตามวัย
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุและจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 8๐ ระดับดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ  ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อสอดคล้องกับ

การประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม      ได้คะแนนร้อยละ  ๙๐  ข้ึนไป 
ระดับ  ดีเลิศ           ได้คะแนนร้อยละ  ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ 
ระดับดี                 ได้คะแนนร้อยละ  ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ 
ระดับ  ปานกลาง     ได้คะแนนร้อยละ  ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ 
ระดับก าลังพัฒนา    ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.๐๐ 

 

 


