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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดดงยาง  
ที่อยู ่เลขท่ี - หมู่ที่ 4 ต าบลดงเดือย  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64170 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางสาวจินตนา  ทองแจ่ม    เบอร์โทรศัพท์ 091-8436305 
จ านวนครูและบุคลากร 8คน จ าแนกเป็นข้าราชการครู 5 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1คน 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 
89 คน   จ าแนกเป็นระดับอนุบาล  21  คน และระดับประถมศึกษา 68  คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ..............ดีเลิศ................ 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของเด็ก  ผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย   ด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กปฐมวัยทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและ
นอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
อย่างเหมาะสม    คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สามารถ สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาค าตอบ ได้เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   ผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 
 กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนวัดดงยางมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย พอเพียงและค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขใน
การเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 
ด้านการจัด การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ 
ด้านให้เหมาะสมกับวัย  การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนวัดดงยางได้จัด
ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  กว้างขวาง
พอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย   
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ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   โรงเรียนวัดดงยางมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวันตามสภาพจริง  และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ................ดี.................. 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมิน ระดับ........ดีเลิศ.......... 
โดยมีประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและคิดค านวณ ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน  
    ก าหนด     ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ) ระดับ ดีเลิศ 
2.ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ 
   คิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  ( ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ึนไป ) ระดับ ดี 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย (ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป)  
    ระดับ ดี 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

              ( ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป ) ระดับ ดี 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

               ( ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป ) ระดับ ดี 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  

              ( ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป ) ระดับ ดี 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และ  
             วัฒนธรรม  อันดีของสังคม ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป )  ระดับ ดีเลิศ 

2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป) ระดับ ดีเลิศ 
    3. ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ  
              ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ) ระดับ ดีเลิศ 
    4. ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
               ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ) ระดับ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   ผลการประเมิน ระดับ..........ดี............  
โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง    
กับแผนการศึกษาชาติ  และตรงตามความต้องการของชุมชน  ( ระดับ  ดีเลิศ ) 

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ( ระดับ  ดี ) 
3. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    และทุกกลุ่มเปูาหมาย  ( ระดับ  ดี ) 
4. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 
    ( ระดับ  ดี) 
5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี   
    คุณภาพ( ระดับ ดีเลิศ ) 
6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
    เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา  ( ระดับ  ดี) 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ระดับ........ด.ี........ 
โดยมีประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตได้ ( ระดับ  ดี) 

2. ครผูู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย   
    ( ระดับ  ดี) 
3. ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ( ระดับ  ดี) 
4.ผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได ้ ( ระดับ  ดี) 
5. ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
    เรียนรู้( ระดับ  ดี) 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ : โรงเรียนวัดดงยาง  
ที่อยู่ : หมู่ ๔ ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   
สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     
โทรศัพท ์: ๐91-843-6305    
Website : https://www.facebook.com/WatdongyangSchool/ 
ผู้บริหารสถานศึกษา : นางสาวจินตนา  ทองแจ่ม 
วุฒิการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ ปี 2561 ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดดงยางได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ โดยนายอ าเภอกงไกรลาศ  

ในสมัยนั้นเปิดเรียนครั้งแรก โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดดงยางเป็นสถานที่จัดการศึกษา ต่อมาปี    พ.ศ. 
๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  ๖๐๑๔                 ขนาด ๓ 
ห้องเรียน โดยมีงบประมาณจากประชาชนสมทบอีกจ านวน ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
๗๗,๐๐๐ บาท  และได้เข้าเรียนเมื่อวันที่  ๖กุมภาพันธ์  ๒๕๑๒ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. ขนาด      
๕ ห้องเรียน  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เข้าเรียนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๕ และโรงเรียนได้
เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมา 

ต่อมาโรงเรียนได้แยกพ้ืนที่ออกจากที่วัดโดยโรงเรียนมีที่ดินจ านวน ๓ ไร่ ๓ งาน ในปี          
พ.ศ.๒๕๒๒  โรงเรียนได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จ านวน  ๙,๐๐๐ บาท  และ
ประชาชนร่วมสมทบอีกจ านวน  ๑,๐๐๐  บาท รวมเป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างเป็นห้องสุขา
ขนาด  ๓ ที่นั่ง 

ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๓0 โรงเรียนได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟูาติดตั้งทั้งภายใน และ
ภายนอกอาคาร  งบประมาณจ านวน ๒๑,๐๐๐ บาท  และต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๓๑ โรงเรียนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๒/๒๕๒๖ จ านวน  ๑ หลัง งบประมาณ 
๒๓๕,๐๐๐ บาท และอาคารประกอบ  ส้วม  สปช. ๖๐๑/๒๕๒๖ จ านวน ๑ หลัง  ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

ต่อมาป ีพ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๔/๒๕๒๖        
ขนาด ๓ ห้องเรียน  งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ โรงเรียนท าการจ าหน่าย
บ้านพักครูแบบองค์การ-บริหารส่วนจังหวัดจ านวน ๑ หลัง และจ าหน่ายส้วมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ขนาด ๓ ที่นั่ง  จ านวน ๑ หลัง 

ต่อมาปีพ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบสปช.๖๐๔/๔๕ขนาด ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน
งบประมาณ ๒๓๔,๗๗ บาท 

https://www.facebook.com/WatdongyangSchool/
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ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในเขตบริการ 
โรงเรียนวัดดงยางจัดการศึกษาให้กับชุมชนในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง , 

หมู่ที่ 8 บ้านยางมวล , หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก 
 ลักษณะภูมิประเทศชุมชน เป็นที่ราบลุ่มมีล าคลองไหลผ่าน เหมาะสมกับการท าการเกษตร 
ประชากรในเขตบริการประกอบด้วย  

-หมู่ที ่4 บ้านดงยาง มีจ านวน ๑๕๕ ครัวเรือน ประชากร ๔๔๘ คน    
-หมู่ที่ 8 บ้านยางมวล มีจ านวน  ๑๔๙ ครัวเรือน ประชากร ๕๐๗ คน  
-หมู่ที่ 10 บ้านเนินมะกอก มีจ านวน ๓๕๐ ครัวเรือน ประชากร ๕๖๑ คน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร (ท านา) และรับจ้างทั่วไป 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นบ้านของชุมชนล้อมรอบด้านหลังเป็นล าคลองมี

ประชากรประมาณ ๘,๕๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดดงยาง ล าคลอง บ้าน  อาชีพ
หลักของชุมชน คือ ท านา รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ตักบาตรข้าวหลาม เพ็งเดือนสี่ 
 ๒ . ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ ท านา รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐,๐๐๐ บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๕-๖ คน 

๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงเดือย วัดดงยาง และส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลดงเดือย จึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการให้ความรู้     ใน
ด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริม งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลและด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากวัดดงยาง โดยมีผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง   
เจ้าอาวาสวัดดงยาง องค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อมูลจ าเพาะของสถานศึกษา 

๑.วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดดงยาง 
โรงเรียนวัดดงยางมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจในทักษะ

กระบวนการ ทันเทคโนโลยี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนา 

๒.เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดดงยาง 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ  

๓. อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดดงยาง 
มุ่งม่ันคุณธรรม เป็นผู้น าทางความรู้ อยู่ในระเบียบวินัย ใส่ใจสุขภาพ 
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4.   สีประจ าของโรงเรียนวัดดงยาง   

สีน้ าเงิน-เหลือง 
5.   ชื่อย่อ ของโรงเรียนวัดดงยาง 

ด.ย. หมายถึง โรงเรียนวัดดงยาง   
6.   ตราประจ าโรงเรียนวัดดงยาง 
 
  
 
 
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

๑ - ๕ - 2 1 

  
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา อ่ืนๆ ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - 8 ๑ - 

 
3) วิทยฐานะ 

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

2562 
- - ๒ 3 - - 

 
4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห)์ 
การศึกษาปฐมวัย ๓ 26 
การศึกษาพิเศษ ๑ 27 
ภาษาอังกฤษ ๑ 28 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 25 
สังคมศึกษา ๑ 24 

รวม 7 26 
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ข้อมูลบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อันดับ 
อายุ 
(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

๑. นางสาวจินตนา ทองแจ่ม ผู้อ านวยการ คศ. ๓ ๕7 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒.  นางสุกันยา   ค ายอด ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ 60 คบ. ปฐมวัย 

๓. นางณิภารัตน์  เนียมหอม ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ 58 คบ. ปฐมวัย 

๔. นางอุษา    ทิมจ้อย ครูช านาญการพิเศษ คศ. ๓ ๕4 ป.บัณฑิต การศึกษาพิเศษ 

๕. นางสาวจริยา  เถื่อนเภา ครูช านาญการ คศ.๒ 41 คบ. ภาษาอังกฤษ 

๖ นางสาวพรพิมล  มากจีน ครูช านาญการ คศ.๒ ๓7 คบ. การศึกษาปฐมวัย 

๗. นายเริงศักดิ์ รัตนศิริวิวัฒนา ครูอัตราจ้าง - ๒7 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 

๘. นางสาวกมลชนก  คุ้มคง ครูอัตราจ้าง - ๒7 คบ. สังคมศึกษา 

9. นายพิจักษณ์   กาสาย เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๒8 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม.....88.....คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อบ.1 ๐ ๐ ๐ ๐  
อบ.2 ๑ 6 3 9  
อบ.๓ ๑ 8 4 12  
รวม ๒ 14 7 21 10 
ป.1 ๑ 6 1 7  
ป.2 ๑ 6 8 14  
ป.3 ๑ 4 5 9  
ป.4 ๑ 6 5 11  
ป.5 ๑ 8 3 11  
ป.6 ๑ 6 9 15  
รวม ๖ 36 31 67 ๑1 

รวมทั้งหมด 8 50 38 88 11 
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1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
       ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา  
        ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 
 

 
วิชา 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 
รวม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 6 12 9 11 11 15 64 95.52 
คณิตศาสตร์ 6 13 9 10 3 11 52 77.61 
วิทยาศาสตร์ 4 13 9 5 4 13 48 71.64 
สังคมศึกษา 6 13 9 11 11 15 65 97.01 
ประวัติศาสตร์ 6 12 9 11 11 15 64 95.52 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

6 13 9 10 11 15 64 95.52 

ศิลปะ  6 13 9 11 11 13 63 94.03 
การงานอาชีพฯ 6 13 8 11 11 15 64 95.52 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

6 13 9 10 10 11 59 88.06 

หน้าที่พลเมือง 6 13 9 11 11 15 65 97.01 
คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) - - - 9 9 - 18 81.82 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (เพ่ิมเติม) 

6 13 - - - - 19 90.48 

รวมจ านวน 64 141 89 110 103 138 645 90.46 
    
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 7 1 14.28 6 85.72 0 0.00 0 0.00 
ป.2 14 0 0.00 13 92.86 1 7.14 0 0.00 
ป.3 9 0 0.00 9 100 0 0.00 0 0.00 
ป.4 11 4 36.36 7 63.64 0 0.00 0 0.00 
ป.5 11 6 54.55 5 45.45 0 0.00 0 0.00 
ป.6 15 2 13.33 13 86.67 0 0.00 0 0.00 
รวม 67 13 19.40 53 79.10 1 1.50 0 0.00 
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     ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 
ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 7 1 14.29 5 71.42 1 14.29 0 0.00 
ป.2 14 4 28.57 8 57.14 2 14.29 0 0.00 
ป.3 9 0 0.00 9 100 0 0.00 0 0.00 
ป.4 11 4 36.36 7 63.64 0 0.00 0 0.00 
ป.5 11 2 18.18 8 27.73 1 9.09 0 0.00 
ป.6 15 3 20.00 12 80.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 67 14 20.90 49 73.13 4 5.97 0 0.00 

 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
1.5 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.21 79.71 64.96 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ป.1 7 7 100 0 0.00 
ป.2 14 14 100 0 0.00 
ป.3 9 9 100 0 0.00 
ป.4 11 11 100 0 0.00 
ป.5 11 11 100 0 0.00 
ป.6 15 15 100 0 0.00 
รวม 67 67 100 0 0.00 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับด ีขึ้นไป 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

4 57.14 7 100 6 85.71 
    
     
 จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ............7..............คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ................7............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ............7.............คน 
  
 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง 54.61 50.21 -4.40 
การอ่านรู้เรื่อง 74.76 79.71 +4.95 

รวม 2 สมรรถนะ 64.69 64.96 +0.27 
 
 
 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่    
ระดับจังหวัด    
ระดับประเทศ    
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เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 – 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 

ด้านภาษา    
ด้านค านวณ    
ด้านเหตุผล    
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน    

 
*** หมายเหตุ รอการประกาศผลคะแนน 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET ) 
ประจ าปีการศึกษา 2562     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.95 35.67 33.00 37.83 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
 
 
 

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 54.03 50.95 -3.08 
คณิตศาสตร์ 37.78 35.67 -2.11 
วิทยาศาสตร์ 40.78 33.00 -7.78 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 47.22 37.83 -9.39 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ 44.95 39.36 -5.59 
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แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

รายวิชา จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 15 8 53.33 
คณิตศาสตร์ 15 2 13.33 
วิทยาศาสตร์ 15 1 6.67 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

15 2 13.33 

 
 
 
1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
      จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. ห้องสมุด 9 12 7 14 9 11 11 15 
2.ห้องคอมพิวเตอร์ 9 12 7 14 9 11 11 15 
3.หอประชุม 9 12 7 14 9 11 11 15 
4.สนามกีฬา / 
สนามเด็กเล่น 

9 12 7 14 9 11 11 15 

5.แปลงดอกไม้ต้นไม้ 9 12 7 14 9 11 11 15 
6.ห้องคหกรรม 
(ท าขนม) 

- - - - - 11 11 15 

        
 
 
 จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1.วัดดงยาง 9 12 7 14 9 11 11 15 
2.สถานีอนามัย 9 12 7 14 9 11 11 15 
3.อบต.ดงเดือย - - - - 9 - - - 
4.โรงเรียนบ้านดงเดือย 9 12 7 14 9 11 11 15 
5.โรงเรียนวัดคุ้งยาง 9 12 7 14 9 11 11 15 
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1.7 ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 446,000 
- เงินนอกงบประมาณ 364,462 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน      810,462 
 

1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง 
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดี
มาก 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     √ 
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     √ 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    √  
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย    √  
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     √ 
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

เด็กเป็นส าคัญ  
 

  √  

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
  √  

มาตรฐานที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     √ 
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูป 

   √  

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ............87.86........... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง              ไม่รับรอง 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 
    √ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √  

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  

มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    √  

มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   √  

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

    √ 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

   √  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูป
การศึกษา 

    

√ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย    ..........85.12............. 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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๑.๙ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
(รอบสุดท้ายของการประเมินภายนอก) 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา              
โดยสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 
 
จุดเด่นและจุดด้อยที่ควรพัฒนาระดับปฐมวัย 
 จุดเด่น 
 ๑.เด็กมีพัฒนาการด้าน ร่างกายอารมณ์ จิตใจ และสังคม ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดและได้รับ  
                  การพัฒนาให้มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 ๒.ครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนอย่างหลากหลาย 
 ๓.ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเปิดโอกาสให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรักการอ่าน ยังจ าเป็นที่ต้อง  
                  ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.ควรพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนโดยการใช้สื่อที่ทันสมัยใช้งานได้ดี  
 ๓.สถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  

จุดเด่นและจุดด้อยที่ควรพัฒนาระดับประถมศึกษา 
 จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและมีสุขภาพแข็งแรง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  
ดนตรีและกีฬา 

๒. ครูและบุคลากรทุกฝุายมีการพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝุรู้และพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี 

 ๓.   ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เปิดโอกาสให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศต้อง  

พัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การรักการอ่าน ยังจ าเป็นที่ต้อง
ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 

๒. ควรพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนโดยใช่สื่อที่ทันสมัย ใช้งานได้ดี ครูมีวิชาเอกไม่ 
ตรงตามวิชาที่สอน 

๓. สถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาระดับปฐมวัย 
 จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เล่นและออกก าลังกายได้เป็น
เวลานาน ๕-๑๐ นาที โดยไม่เหนื่อย ร่าเริงแจ่มใสสมวัย แต่งกายสะอาด มีสัมมาคารวะ  
มารยาทงาม  รู้จักทักทายกล้าแสดงออก  ตอบค าถามง่าย ๆ ได้ถูกต้องกล้าถามผู้ประเมิน มี
ผลงานด้านศิลปะท่ีสวยงามในแฟูมผลงานทุกคน  รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
การท าความสะอาดห้องเรียน การเก็บกระเป๋าสิ่งของเครื่องใช้  อย่างเป็นระเบียบ 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีค าสั่งมอบหมายงานให้ครู ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถ พัฒนาครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก โดยการส่งเข้ารับการ
อบรมพัฒนาทุกปี ก ากับติดตาม นิเทศและบันทึก 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   การพัฒนาประสิทธิผลของการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ด้านครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสังคม 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน   สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิผลของระบบการประกัน
คุณภาพในด้านผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยการศึกษานโยบาย หลักการ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของต้นสังกัดอย่างชัดเจน  พร้อมกับศึกษามาตรฐานการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างละเอียด ประสานหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือรับนโยบายมาปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป 

 จุดควรพัฒนา 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ควรพัฒนาเด็กให้มีความสามารถในการคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     ๑.๒  ควรพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้หลัก ๖ กิจกรรม 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ๒.๑  สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
เพียงพอและมีคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะโดยการประสานผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา เช่น ข้าราชการบ านาญ ผู้ที่จบการศึกษา  ด้าน
ครูที่ยังไม่มีงานท ามาช่วยท าการสอนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดจ้าง
เพ่ิมเติม ส่วนด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ควรเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มหลอดไฟ เปิดหน้าต่างให้มีลมถ่ายเท ได้
สะดวก แก้ไขปลั๊กไฟให้มีที่ครอบปลั๊กไฟ ซ่อมแซมพัดลมให้ใช้การได้ดีทุกตัว 
    ๒.๒  สถานศึกษาควรให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยภายในห้องเรียน มีมาตรการประหยัด
น้ ามัน ประหยัดไฟ โดยการซ่อมแซมพัดลมให้ใช้การได้ดี เก้าอ้ีที่แข็งแรงมั่นคง 
                ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                ครูควรน าผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
                ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  ไม่มี 
  



17 
รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนวัดดงยาง ปีการศึกษา 2562 

 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาระดับประถมศึกษา 
 จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรับผิดชอบ 
เคารพช่วยเหลือบิดามารดา  ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพ่ือน มีความ
รับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบ มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่หลงติดเกม 
สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา เปูาหมายของ   การจัดตั้งสถานศึกษา 
ส่งผลให้เด็กพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา และมีโครงการพิเศษ   ในการแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพในช่องปาก 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความเป็นภาวะผู้น า จัด
โครงสร้างงานตรงตามภารกิจ     ตรงตามแผน ปรัชญา ปณิธาน บริบทสถานศึกษา มอบหมาย
งานตรงตามความสามารถของครู มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนทุกฝุายได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนและผู้ร่วมงาน 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ครูมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่การ
สอน แสวงหาความรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอน   แบบโครงงาน มีงานวิจัยในชั้นเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  จัดกิจกรรม
หลากหลายใช้สื่อเทคโนโลยีช่วย น่าเรียนน่าสนใจ 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน   สถานศึกษาจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นระบบ มีการก ากับ 
ติดตาม นิเทศ แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อสิ้นปีการศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 จุดควรพัฒนา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

   ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะในการใฝุรู้ ใฝุเรียนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการ
ค้นคว้า    หาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากเทคโนโลยี ขาดความสามารถด้านการคิด ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่ามาตรฐานระดับดี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไม่มี 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ไม่มี 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
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ส่วนที่ 2  รายงานผลการประเมินตนเอง 
 

1.มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ผลการประเมินตนเอง ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา                
โดยรวมอยู่ใน : ระดับคุณภาพ ...ดีเลิศ...   
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน
เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑. เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

21/๑ 21 ๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 21/๑ 20 95.23 ๑.5 ๑.43 ๕ ยอดเยี่ยม 
๓. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

21/๑ 19 90.47 ๑.5 ๑.36 ๕ ยอดเยี่ยม 

๔. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัตเิหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

21/๑ 20 95.23 ๑ 0.95 ๕ ยอดเยี่ยม 

รวม 21/๑- 98 380.93 ๕ ๔.๗4 ๒5 
ยอดเยี่ยม 

สรุป 19.๖ ๙5.23 5 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
๑. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก บัญชีเรียกชื่อ 
๒. บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก 
๓. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ , เสริมประสบการณ์ , บันทึกการดื่มนม 
๔. รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕. รายงานแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ 
7. กิจกรรมการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น , อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟัน ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดหน้า  
    ที่นอน ผ้าห่ม  
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1.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดดงยางมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย  จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า แปรงสีฟัน ผ้ากัน
เปื้อน ผ้าเช็ดหน้า ที่นอน อ่างล้างมือพร้อมสบู่ เป็นรายบุคคล เพ่ือให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วน   มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     
ต าบลดงเดือย ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม   
 
2. ผลการพัฒนา 
- จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพใน 
  ระดับยอดเยี่ยม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  ได้ร้อยละ 
95.23 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติดได้ 

- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น  
การล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า การเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ซื้อขนมท่ีไม่มีสารกรุบกรอบให้เด็กมาทานทั้ง
ที่โรงเรียนและที่บ้าน ขอความร่วมมือจาก
ร้านค้าโรงเรียนให้ขายขนมที่ไม่มีส่วนผสม
ของสารปรุงแต่ง 
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๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน
เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเอง 

21/๑ 18 85.71 ๑ 0.86 4 ดีเลิศ 

๒. มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 21/๑ 15 71.42 ๑ 0.71 3 ดี 
๓. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 

21/๑ 19 90.48 1 ๐.90 ๕ ยอดเยี่ยม 

4.ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

21/๑ 18 85.71 2 1.71 4 ดีเลิศ 

รวม 
21/๑ 

70 333.32 
๕ ๔.18 

16 
ดีเลิศ 

สรุป 17.5 8๓.33 4 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

๑. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
๒. ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา 2562 
๓. ชิ้นงาน / ผลงานเด็ก แฟูมสะสมผลงานเด็ก 
4. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ 
6. กิจกรรมพัฒนาสมองท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการ ๔ ด้าน 
7. กิจกรรมการแสดงในวันส าคัญต่างๆ 
8. แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนและห้องพิเศษต่างๆ 

 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดดงยางได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมได้แสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว ตามกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน น าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียน
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ สถานที่ในโรงเรียน ชุมชนหมู่บ้าน ฝึกรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองโดยการนั่ง
สมาธิในช่วงเช้า ก่อนด าเนินกิจกรรมประจ าวัน ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมกีฬา เกมต่างๆ 
ฝึกให้เด็กออกมาเล่าข่าว- เหตุการณ์ เล่านิทานให้เพ่ือนฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงบนเวทีงาน
โรงเรียน กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ วันภาษาไทย  วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น ช่วยกันท าความสะอาดชุมชน(วัดดงยาง) การเก็บใบไม้รอบๆบริเวณ
อาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพ้ืนห้อง เป็นต้น  
 



21 
รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนวัดดงยาง ปีการศึกษา 2562 

 
2. ผลการพัฒนา 
- จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพใน
ระดับ ดีเลิศ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 83.33               
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนวัดดงยางได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มี
ความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มี
การจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาด
ภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส 
ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตาม
ศักยภาพของตน 
 

- เน้นให้ครูจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี จ านวน

เด็ก / 
ครู

ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑. มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 

21/๑ 21 100 ๑ 1 5 ยอดเยี่ยม 

๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

21/๑ 20 95.24 ๑ 0.95 5 ยอดเยี่ยม 

๓. เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 21/๑ 21 ๑00 ๑ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 
๔. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
และศาสนาที่ตนนับถือ 

21/๑ 21 ๑00 2 2 ๕ ยอดเยี่ยม 

รวม 
21/๑ 

83 ๓95.24 
5 4.95 

20 
ยอดเยี่ยม 

สรุป 20.75 98.81 5 
 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

๑. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก/บันทึกพัฒนาการของเด็ก/สมุดบันทึกความดี/ชิ้นงานผลงานเด็ก/
แฟูมสะสมผลงานเด็ก/บันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

๒. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
๓. กิจกรรม “เด็กดีมีวินัย”/ กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน / ข้อตกลงของห้องเรียน / กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ / กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ / กิจกรรมหน้าเสาธง / 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสาธารณะ / กิจกรรมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ / กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมไทยและการท างานเป็นกลุ่ม 

 
1.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดดงยางได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมประสบการณ์สอดแทรกกิจกรรมประจ าวันตาม
ตารางกิจกรรมที่ก าหนดจัดการเรียนต่างๆด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยใน
ตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษา
ความสะอาด ทั้งภายใน และนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางชาติ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ฯลฯ 
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2.ผลการพัฒนา 

- จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณภาพใน ระดับยอดเยี่ยม 

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 98.51 
สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัว
และส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนวัดดงยางได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพเด็ก
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม เด็กปฐมวัยโรงเรียนทุกคนช่วยเหลือตนเองในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังใน
และนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การทักทาย ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

- เน้นให้ครูจัดการศึกษาโดยจัดกิจกรรมเน้น
ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิต
สาธารณะ มีวินัยและประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยอย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจน
เป็นนิสัย โดยครูไม่ต้องคอยเตือนหรือชี้แนะ
และอ่ืนตามวัยเด็ก 
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๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
จ านวน

เด็ก / ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ / 
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนนที่
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

๑. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 

21/๑ 17 80.95 1 0.81 ๔ ดีเลิศ 

๒. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

21/๑ 17 80.95 1 0.81 ๔ ดีเลิศ 

๓. มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 

21/๑ 17 80.95 1 0.81 4 ดีเลิศ 

๔. มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

21/๑ 17 80.95 1 0.81 4 ดีเลิศ 

๕. มีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค ์

21/๑ 17 80.95 ๑ 0.81 4 ดีเลิศ 

รวม 
21/๑ 

85 404.75 
5 6.45 

20 
ดีเลิศ 

สรุป 17 ๘0.95 4 
 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 
๑. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก / บันทึกพัฒนาการของเด็ก / ชิ้นงานผลงานเด็ก / แฟูมสะสม

ผลงานเด็ก / แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน 
๒. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย / กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะสร้างสรรค์ / 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน  
๓. แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในและภายนอกโรงเรียน 
๔. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / กิจกรรมท างานเป็นกลุ่ม 

 
1.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดดงยางได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดย
การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การ
สังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ เพื่อการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนู
รักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่า
นิทานที่ตนเองอ่าน ให้ครูและเพ่ือนๆฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
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ทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด 
ปะ การปั้นดินน้ ามัน ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
2.ผลการพัฒนา 

- จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณภาพใน ระดับดีเลิศ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 
๘0.95 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนวัดดงยางได้จัดกิจกรรมคุณภาพเด็กด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของ
ตน  สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด  
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสม
ตามวัย ปลูกฝังนิสัย รักการเรียนรู้ รักการ
อ่าน ช่างสังเกต 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ใน : ระดับคุณภาพ   .....ดีเลิศ.....     

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลส าเร็จ ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

80.๐๐      

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 80.๐๐      

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

80.๐๐      

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและพอเพียง 

80.๐๐      

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์         
ส าหรับครู 

80.๐๐      

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝุายมีส่วนร่วม 

80.๐๐      

รวม 480.00  4    
สรุป 80.00 ดีเลิศ 

  
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

1.หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย , แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน  
 ๓ . แฟูมข้อมูลเด็กรายบุคคล สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกพัฒนาการของเด็ก  
 ๔ . ข้อตกลงของห้องเรียน แบบส ารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ 

๕.ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก แฟูมสะสมผลงานเด็ก รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 ๖ . แฟูมพัฒนางานของครู แฟูมเกียรติบัตร , วุฒิบัตร การอบรม, การศึกษาดูงานการจัด 
              การศึกษาปฐมวยั รายงานโครงการต่าง ๆ ผลการประเมิน นกัเรยีนท่ีจบหลกัสูตร 

๗. บันทึกการนิเทศภายใน มาตรฐาน  ,รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
๘. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน , สมุดเยี่ยม บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
9. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10.ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนชั้นปฐมวัย / ค าสั่งการปฏิบัติงานโรงเรียน 
11.การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
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กระบวนการพัฒนา 

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดดงยางได้มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การ
เสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายได้มี
บทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
    โรงเรียนวัดดงยาง ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุม
หนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  
ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตร
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่
จบการศึกษาปฐมวัย   ได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  พัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปน
เล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการพัฒนา 
- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร    - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  - โครงการหนูน้อยนักคิด สู่ชีวิตโลกกว้าง 
- โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ    - โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีเครื่องเล่นสนาม บรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
- จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนวัดดงยาง ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล      
และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ใน : ระดับคุณภาพ   .....ดีเลิศ.....     

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลส าเร็จ ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

80.๐๐      

  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

80.๐๐      

  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

80.๐๐      

  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ 
  ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
  พัฒนาเด็ก 

80.๐๐      

รวม 320.00  4    
สรุป 80 ดีเลิศ 

 
ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ด าเนินการ ได้แก่ 

๑. การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล / การเยี่ยมบ้านนักเรียน / การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี / หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย / แผนประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
๓. เอกสารงานธุรการห้องเรียน / ค าสั่งโรงเรียน 
๔. บรรยากาศห้องเรียน / ผลงานนักเรียน / มุมประสบการณ์ 
๕. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
๖. การประกันคุณภาพในสถานศึกษา / รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
๗. แผนประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน / แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
กระบวนการพัฒนา 
      จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย   ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
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เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   
เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้ใหญ่   ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิด
ความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้    
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน    
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ผลการพัฒนา 
- มุมประสบการณ์   - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
- รายงานผลการประเมินตนเอง  - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
- บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- - เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมได้ 

- มีเครื่องเล่นสนาม บรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

- - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐาน/รายละเอียด 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ √ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 4 = ดีเลิศ ดีเลิศ (๘๙.58 ) √ 
1)  มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ๙๐ √ 

2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได ้

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ๙๓.๗๕ √ 

3)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ๘๗.๕ √ 

4)  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ๘๕ √ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดี ดีเลิศ  √ 

1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
√ 

2)  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี ดีเลิศ √ 
3)  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ ์

ดีเลิศ ดีเลิศ 
√ 

4)  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ดี 
ดีเลิศ √ 

5)  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดี 
ดีเลิศ √ 

6)  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้อง
ทุกฝุายมีส่วนร่วม 

ดี ดีเลิศ 
√ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ดี ดีเลิศ √ 

1)  จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
√ 

2)  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
√ 

3)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดี ดีเลิศ 
√ 

4)  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

ดี ดีเลิศ 
√ 
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๑. เกณฑ์  ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 

(มฐ.ที่ 2,3) 
คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยี่ยม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับดี 
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 
 

2.ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ , ๑.2, 1.3, 1.4) 
คะแนนที่ค านวณได้  
(เต็ม ๑.๐ คะแนน) 

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

๐.๙๐ – ๑.๐๐ 5 ระดับยอดเยี่ยม 
๐.๗๕ – ๐.๘๙ 4 ระดับดีเลิศ 
๐.๘๐ – ๐.๙๔ 3 ระดับดี 
0.6๐ – ๐.๗๙ 2 ระดับปานกลาง 
๐.๐๐ – ๐.๔๙ 1 ระดับก าลังพัฒนา 

 
คะแนนที่ค านวณได้  
(เต็ม ๑.5 คะแนน) 

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

๑.๓๐ – ๑.๕๐ 5 ระดับยอดเยี่ยม 
๐.๙๕ – ๑.๒๙ 4 ระดับดีเลิศ 
๖.๐๐ – ๐.๗๙ 3 ระดับดี 
๐.๕๐ – ๐.๕๙ 2 ระดับปานกลาง 
๐.๐๐ – ๐.๕๙ 1 ระดับก าลังพัฒนา 

 
คะแนนที่ค านวณได้  
(เต็ม 2.๐ คะแนน) 

ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

๑.๘๐ – ๒.๐๐ 5 ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๕๐ – ๑.๗๙ 4 ระดับดีเลิศ 
๑.๒๐ – ๑.๔๙ 3 ระดับดี 
๑.๐๐ – ๑.๑๙ 2 ระดับปานกลาง 
๐.๐๐ – ๐.๙๙ 1 ระดับก าลังพัฒนา 
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2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

                              มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

                              มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
1.1 กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนวัดดงยางส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็น
กรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายที่ ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข โรงเรียนวัดดงยางจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 . ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 . ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน        
การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ
จริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน 
การเขียน การคิดเลขของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ 
คิดเลขเป็น การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑-๖ และพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ
ในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ครูศึกษาก าหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและเตรียมใบงาน ใบ
ความรู้ สื่อการเรียนที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม เตรียมแผนการเรียนรู้ จัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม แบบครูสอน แบบเพ่ือนสอนเพื่อน แบบพ่ีสอนน้อง ตามสภาพปัญหาที่ได้
จากศึกษานักเรียนรายบุคคล และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาโรงเรียน 
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ       ที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เกี่ยวกับ “เก่ง ดี มีสุข มี
วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ”
เช่นกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาค่านิยม ๑๒ 
ประการ ให้เหมาะสมกับวัย กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมแนะ
แนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน พัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝุรู้ตลอดชีวิต 
สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โครงการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเมินผลตามสภาพจริง จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้แก่ บรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอ้ีที่
เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ท าให้ผู้เรียนพอใจมา
โรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ดังนั้น ครูจึงต้องให้ความส าคัญ
บรรยากาศในชั้นเรียนท าให้รู้อย่างมีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ ปรับภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น  มีระบบการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ในด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
เน้นความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม  โดย
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่รงเรียนวัดชุมชน กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ   
กิจกรรมรับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมแข่งขันกีฬาต่างๆ 
 
1.2 ผลการพัฒนา 
      กิจกรรมที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่  โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานอาชีพการท าขนม โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สื่อสารและ         
คิดค านวณของนักเรียน โครงการห้องสมุด 3 ดี   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ
แข่งขันกีฬาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรม     
วันส าคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จากการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวท าให้ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่
ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้สิ่งไหนดี 
ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ
พิษของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียน
ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มสถานศึกษา ของสังคม มี
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ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแต กต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้มีผล
การด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียนการสื่อสารและคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด     ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป ) 
    ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

1. ผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน” ปีการศึกษา 2562 นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ -๖ โดยแบบทดสอบของ สพป.สุโขทัย เขต 1 

2. กิจกรรมอ่านภาษาไทย และภาษาอังกฤษวันละค าหน้าเสาธงทุกเช้า  
3. กิจกรรมอ่านบัญชีค าก่อนเรียน  
4. แบบสรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
5. บันทึกการสอนซ่อม–เสริม  
6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมห้องสมุด  
8. บันทึกรักการอ่าน 
9. กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 
10. กิจกรรมเขียนตามค าบอกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
11. เกียรติบัตร 
12. กิจกรรมคิดเลขเร็ว แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 
13. กิจกรรมท่องสูตรคูณก่อนกลับบ้าน  
14. ผลการสอบการอ่านออก RT ชั้น ป.1 
15. ผลการสอบ NT ชั้น ป.3 
16. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้น ป. 6 

 
 1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
 และแก้ปัญหา 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  ( ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป ) 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

1. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5)   
2. แบบสรุปประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  
3. เอกสาร/หลักฐานการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น  
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. กิจกรรมประชาธิปไตย  
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6. ผลงานโครงงานและชิ้นงานของนักเรียน  
7. ผลการทดสอบระดับชาติ RT , NT  และ O-NET 
8. กิจกรรมลูกเสือส ารอง และลูกเสือ-เนตรนารี 
9. ผลงานแผนผังความคิดรวบยอด  
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
11. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  

           12. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ / การอบรมพัฒนานักเรียน 
   
1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย   ( ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป ) 
  ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

1. โครงงานของนักเรียน   2. ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
3. แผนการจัดการเรียนรู้   4. แฟูมสะสมผลงานนักเรียน  

   
1.1.4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
   ( ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป ) 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์  

2. แผนการจัดการเรียนรู้  
3. ชิ้นงาน ผลงานของผู้เรียน  
4. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ 5)  
5. นักเรียนสามารถเรียนผ่านห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) ของโรงเรียนไกลกังวล   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. นักเรียนสามารถใช้ Internet และ E-mail 
7. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, PowerPoint ได้ 
8. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่าน google ได้ 
9. ภาพถ่ายการประกอบกิจกรรมของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
1.1.5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
   ( ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป ) 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา     
2. ระเบียบการวัดผล/ประเมินผลของสถานศึกษา  
3. แบบสรุปการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน   
4. แบบสรุปประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน      
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5. แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
6. เอกสาร/หลักฐานการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น 
7. แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 
8. เอกสารธุรการชั้นเรียน  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ 5)  และปพ.๖  
9. แผนการจัดการเรียนรู้ 
10. แฟูมสะสมผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน   
11. ผลการทดสอบระดับชาติ RT  NT และ O-NET 

 
 1.1.6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  
 ( ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป ) 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน 

2. กิจกรรมแนะแนว  
3. ผลงานของนักเรียน 
4. ภาพถ่ายกิจกรรมนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
5. โครงงานอาชีพการท าขนม    
6. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ผักสวนครัวในโรงเรียน 
 

   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม  อันดีของสังคม ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป )  
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
    1. สรุป โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  2.  สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

3. สรุปกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ   
4. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ 5)    
5. ภาพถ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

 6. สมุดบันทึกความดี  
7. ภาพถ่ายกิจกรรมนักเรียน  

   1.๒.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป ) 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. สรุปกิจกรรมวันส าคัญ และประเพณีทางศาสนา  

2. การอนุรักษ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดเสื้อพ่อขุนของนักเรียน 
3. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
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4. กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ 
5. กิจกรรมหน้าเสาธง น้องไหว้พ่ี เพื่อแสดงความเคารพ อ่อนน้อม มี สัมมาคารวะ ต่อบุคคลที่
สูงอายุกว่า 
6. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  แบบบันทึกภาษาไทยวันละค า 
7. ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 

    1.2.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล  ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป ) 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
     1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 2. กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรับผิดชอบของชั้นเรียน 

3. กิจกรรมพี่ดูแลน้อง เช่น การแปรงฟัน การเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน การท าความ
สะอาดบริเวณรับผิดชอบ   การบริการล้างห้องน้ าของนักเรียนชั้น ป.4-6 ให้แก่น้องๆ   
การรับผิดชอบรดน้ าดูแลต้นไม้ของโรงเรียน  การจัดสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
เป็นต้น 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    5. แผนการจัดการเรียนรู้  
6. กิจกรรมกีฬาสีภายใน/กีฬากลุ่มเครือข่าย  7.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
8. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าสัปดาห์  9.ภาพถ่ายการท ากิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

    1.2.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
     ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                   ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีเลิศขึ้นไป ) 
   ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
    1. สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ    2. สมุดบันทึกการแปรงฟัน  

3. สมุดบันทึกการดื่มนม     4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     6. สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน  
7. แบบบันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง ภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน  
8.โครงการอาหารกลางวัน การค านวณเมนูอาหารตามโปรแกรม School Lunch ให้แก่นักเรียน 
9. ภาพถ่ายการแสดงความสามารถ การกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆของนักเรียน  
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ข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่สนับสนุนผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1. ผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องท้ังห้องเรียน” ปีการศึกษา 2562  
โดยแบบทดสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

แบบรายงาน อข.1 
แบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน” ปีการศึกษา 2562   

ระดับโรงเรียน.....เพ่ือตรวจสอบคุณภาพนักเรียน... 
โรงเรียนวัดดงยาง 

ช้ัน 
แยกราย

ห้อง 

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าประเมิน (คน) 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์ (คน) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
รวมเฉลี่ย 

ฉบับท่ี 1-2 เด็กปกต ิ เด็กพิเศษ ชุดที่ 1 
อ่านคล่อง 

ชุดที่ 2 
เขียนคล่อง 

ชุดที่ 1 
อ่านคล่อง 

ชุดที่ 2 
เขียนคล่อง 

ป.1 7 0 6 6 88.1 83.3 85.7 
ป.2 14 0 13 13 86.2 77.1 81.65 
ป.3 9 0 9 2 98.1 66.1 82.1 
ป.4 11 0 10 10 90.9 85.7 88.3 
ป.5 11 0 10 1 87.5 48.2 67.85 
ป.6 15 0 14 13 88.9 80 84.45 

                                                                                   รวมเฉล่ียร้อยละ  81.68 
จากตาราง  สรุปจากผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน” ปีการศึกษา 2562  
ชั้น ป.1-6 โรงเรียนวัดดงยาง  โดยแบบทดสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1  มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 81.68 

2. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ป.1 7 1 5 1 0 6 85.71 
ป.2 14 4 8 2 0 12 85.71 
ป.3 9 0 9 0 0 9 100 
ป.4 11 4 7 0 0 11 100 
ป.5 11 2 8 1 0 10 90.91 
ป.6 15 3 12 0 0 15 100 
รวม 67 14 49 4 0 63 94.03 

 
จากตาราง  สรุปจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562  
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 94.03 
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ป.1 7 1 6 0 0 7 100 
ป.2 14 0 13 1 0 13 92.86 
ป.3 9 0 9 0 0 9 100 
ป.4 11 4 7 0 0 11 100 
ป.5 11 6 5 0 0 11 100 
ป.6 15 2 13 0 0 15 100 
รวม 67 13 53 1 0 66 98.51 

 
จากตาราง  สรุปจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 2562  
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 98.51 
 
 
4. ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จ าแนกรายช้ัน  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 

ระดับ 
ชั้น 

 
 

จ านวน 
นักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี (เฉลี่ย) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 ฯ
 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์

สุข
ศึก

ษา
 ฯ

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.๑ ๗ 79.1 78.4 68.5 79 77.14 78.8 78.1 77.9 77 
ป.๒ 14 78.4 79.7 78.9 79.2 79.07 79.4 79.1 79.4 74.9 
ป.๓ 9 77 76 76 77 76.67 81 77 74 78 
ป.๔ ๑๑ 78 74 66 77 74.55 76 79 78 77 
ป.๕ 11 78 67 68 77 78 77 81 81 76 
ป.๖ 15 80.6 74.4 77.1 73 79.6 80.4 76.7 82.5 75 

รวมเฉลี่ย 78.52 74.92 72.42 77.03 77.51 78.77 78.48 78.8 76.32 
 

 จากตาราง  แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวมของทุกรายวิชาอยู่ 
 ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจสูงกว่าเปูาหมายของโรงเรียนในแต่ละชั้นที่ตั้งไว้ ร้อยละ ๗๐ 
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5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป แต่ละรายวิชา  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6   ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

วิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562  
ผลต่าง 
ร้อยละ จ านวนนักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวนนักเรียน 

ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวนคน ร้อยละ จ านวนคน ร้อยละ 

ภาษาไทย 64 91.43 64  95.52 + 4.09 

คณิตศาสตร์ 61 87.14 52    77.61 - 9.53 

วิทยาศาสตร์ 51 72.86 48   71.64 - 1.22 

สังคมศึกษา 66 94.29 65 97.01 + 2.72 

ประวัติศาสตร์ 62 88.57 64 95.52 + 6.95 

สุขศึกษาฯ 67 95.71 64 95.52 - 0.19 

ศิลปะ  67 95.71 63     94.03 - 1.68 

การงานอาชีพฯ 69 98.57 64 95.52 - 3.05 

ภาษาต่างประเทศ 
 (ภาษาอังกฤษ) 

53 75.71 59 88.06 + 12.35 

หน้าที่พลเมือง 67 95.71 65 97.01 + 1.30 

คอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติม 

21 84.00 18 81.82 - 2.18 

ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร (เพิ่มเติม) 

- - 19 90.48 - 

รวมจ านวน 648 89.88 
 

645 
 

90.46 
 

+0.58 

               
จากตาราง สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ทุกรายวิชา 
ปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่าปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึน 0.58 
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6. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

6.1.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา2562 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละโรงเรียนกับระดับประเทศ 

สมรรถนะ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกับระดับประเทศ 

โรงเรียน ประเทศ สูงกว่า/ต่ ากว่า 

การอ่านออกเสียง 50.21 68.50 ต่ ากว่า  18.29 

การอ่านรู้เรื่อง 79.71 72.81 สูงกว่า  6.90 

รวม 2 สมรรถนะ 64.96 70.66 ต่ ากว่า  5.70 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างโรงเรียนและระดับประเทศ  

 
  จากตารางและแผนภูมิ  สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)    
  ปีการศึกษา 2562  นักเรียนชั้น ป.1  คะแนนเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ  ต่ ากว่าระดับประเทศ คิดเป็น   
  ร้อยละ 5.70 
 
  6.1.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT)  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2561-2562 

สมรรถนะ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ปี 2562 ปี 2561 สูงกว่า/ต่ ากว่า 

การอ่านออกเสียง 50.21 54.61 ต่ ากว่า 4.40 

การอ่านรู้เรื่อง 79.71 74.76 สูงกว่า 4.95 

รวม 2 สมรรถนะ 64.96 64.69 สูงกว่า 0.27 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน( RT ) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ระหว่างปีการศึกษา 2562 และ 2561 

 
  จากตาราง  สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  นักเรียนชั้น ป.1 
  ปีการศึกษา 2562  คะแนนเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา  
  คิดเป็นร้อยละ 0.27 
 

6.1.3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
ผู้เรียน(RT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2560-2562    

 
จากแผนภูมิ  สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT ) ชั้น ป.1 
 ปีการศึกษา 2560-2562 คะแนนเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ สูงขึ้นทุกปี 
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6.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละโรงเรียนกับระดับประเทศ 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562  ระหว่างโรงเรียนและระดับประเทศ 

 
จากตารางและแผนภูมิ  สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)  ปีการศึกษา 2562  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ 1.37 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกับระดับประเทศ 

 

โรงเรียน ประเทศ สูงกว่า/ต่ ากว่า 
ภาษาไทย 50.95 49.07 สูงกว่า  1.88 

คณิตศาสตร์ 35.67 32.90 สูงกว่า  2.77 
วิทยาศาสตร์ 33.00 35.55 ต่ ากว่า  2.55 
ภาษาอังกฤษ 37.83 34.42 สูงกว่า  3.41 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ 39.36 37.99 สูงกว่า 1.37 
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6.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2561-2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า/ต่ ากว่า 

ภาษาไทย 50.95 54.03 ต่ ากว่า  3.08 
คณิตศาสตร ์ 35.67 37.78 ต่ ากว่า  2.11 
วิทยาศาสตร์ 33.00 40.78 ต่ ากว่า  7.78 
ภาษาอังกฤษ 37.83 47.22 ต่ ากว่า  9.39 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ 39.36 44.95 ต่ ากว่า 5.59 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2561 - 2562  

 
จากตารางและแผนภูมิ สรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET) ปีการศึกษา 2562   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนน ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5.59 
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6.2.3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2560 - 2562      

 
จากแผนภูม ิ สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560 - 2562   คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระฯของปีการศึกษา 2562  
มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าสองปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการ
สื่อสารและคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด               
( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ) ระดับดีเลิศ 
   -ส่งผลให้ผลการทดสอบการอ่านออก (RT) ของ
นักเรียน ชั้น ป.1 สูงขึ้นทุกปี 
   -ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของ
นักเรียน ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีติดตอ่กัน 
    -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 มี
คะแนนร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป สูง
กว่า ปีการศึกษา 2561 
     -ผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่องเขียนคล่องทั้ง
ห้องเรียน” ปีการศึกษา 2562  ชั้น ป.1-6 โดย

1. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านการ
วิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
แก้ปัญหา และเพ่ือส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีดีขึ้น และเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน น าไปใช้ในการเรียนที่สูงขึ้น และ
ประกอบอาชีพสุจริตต่อไปในอนาคตได้ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

แบบทดสอบของ สพป.สุโขทัย เขต 1  มีคะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละ 81.68 
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม   
อันดีของสังคม ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป )  
ระดับดีเลิศ  
3.นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป )  ระดับดีเลิศ 
4.ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ( ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป  ) 
ระดับดีเลิศ 
5.ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 (ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป ) ระดับดีเลิศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  โรงเรียนวัดดงยาง ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ   ...ดี... 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
2.1 กระบวนการพัฒนา 
      มีกระบวนการบริหารและการจัดการรูปแบบ  PDCA   ซึ่งวงจรการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่    
Plan (วางแผน),Do (ปฏิบัติ),Check (ตรวจสอบ)และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) การบริหารและ
การจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเปูาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพ่ือน ามาพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  จัดประชุมด าเนินการ  PLC และจัดท า SWOT เพ่ือศึกษาและ
ประเมินโรงเรียน และจัดท ามาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
จากจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร  วางแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานและการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติงาน
(Action plan) วัดและประเมินผลการด าเนินงานโดยประเมินผลตามตัวชี้วัด ( KPI) ที่ก าหนด น าผลการ
ประเมินหรือผลที่เกิดขึ้นในปีการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 ผลการพัฒนา 
      ความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ   
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน              
มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน
เพ่ือพัฒนาบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียน
ร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้  
พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด เพื่อจัดการเรียนรู้
และให้บริการสืบค้นความรู้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
2.๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ  และตรงตามความต้องการของชุมชน ( ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ ) 
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ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน  

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ  
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๓. ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
๔. บันทึกการประชุมที่แสดงถึงการน าผลจากการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ไปวางแผนพัฒนา
และปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ  
5. การประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน     
 Website : https://www.facebook.com/WatdongyangSchool/ 
6. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา   

 
๒.๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ( ระดับคุณภาพ  ดี ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. หลักสูตรสถานศึกษา           ๔. บันทึกการประชุมครู 
5. ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน/หน้าที่ภายในโรงเรียน      
6. สมุดนิเทศ/สมุดเยี่ยม/สมุดหมายเหตุรายวัน      7. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 8. รายงานบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แบบ ปพ. ต่างๆ) 
9. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ RT , NT และ O-NET 
10. รายงานผลการพัฒนาตนเอง อบรม สัมมนาของครู     
๑1. สรุปผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
๑2. รางวัล /เกียรติบัตร/ โล่รางวัล  
13. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเปูาหมาย ( ระดับคุณภาพ  ดี ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา   
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ  
3. บันทึกการประชุมครู   
4. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน  
5. การนิเทศการเรียนการสอน 
6. รายงานการประชุม อบรม สัมมนาพัฒนาตนเองของครู 
7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

https://www.facebook.com/WatdongyangSchool/
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8. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
9. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
11. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
12. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
2.๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
( ระดับคุณภาพ   ดี) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  ๑. สรุปโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
  2. บันทึกขออนุญาตไปราชการ   
 3. บันทึกสถิติการเข้ารับการ ประชุม อบรม สัมมนา  

4. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา  
5. สมุดบันทึกการนิเทศ  
6. กิจกรรมศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา อบรม สัมมนา  
7. แฟูมสะสมผลงานครู/แฟูมประกาศนียบัตร  

 
2.๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
( ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ ) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1.ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  
3. บันทึกการประชุมครู ค าสั่งผู้รับผิดชอบห้องเรียนและบริเวณต่างๆ  
4. บันทึกสุขภาพนักเรียน ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอนามัย  
5. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
6. สถิติการใช้ห้องสมุด  
7. สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์  
8.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  
9. ภาพกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
10. ภายถ่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรอื่น ๆในการจัดการศึกษา  

 
2.๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ( ระดับคุณภาพ   ดี) 
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ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 ๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ  

2. บันทึกการประชุมครู  
3. บันทึกการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
4. ภาพถ่ายกิจกรรม  
6. ปูายนิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
7. การประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน     
 Website : https://www.facebook.com/WatdongyangSchool/ 

   
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติ  และตรงตามความต้องการของชุมชน 
( ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ ) 
2. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม ( ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ ) 
 

1. สถานศึกษาต้องพัฒนาครูและบุคลากร
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้
ทันสมัยขึ้น 
2. การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WatdongyangSchool/
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ   ...ดี... 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
3.1 กระบวนการพัฒนา 
      โรงเรียนวัดดงยาง จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา          
ให้ผู้้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
แสดงความคิดเห็น มีการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่ ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูและผู้เรียนและผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมชั้น ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีการ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเหมาะสมกับเปูาหมายการ
จัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ครูและบุคลากร
ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
3.2 ผลการพัฒนา 
       โรงเรียนวัดดงยางมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา    
มีการจัดท าสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมคือคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อเน้นกระบวนการสอนด้านเทคโนโลยี
ให้แก่ผู้เรียน มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา           
มีการจัดการเรียนการสอนตาม DLTV ของโรงเรียนไกลกังวลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนไม่ตรง
ตามวิชาเอก และตามสื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียน 
ผู้เรียนมีผลงาน/ชิ้นงานจากการจัดการเรียนรู้และสามารถน าเสนอได้คณะครูและบุคลากรทุกคนจัดการ
เรียนการสอนด้วยความรักและเมตตาต่อผู้เรียนการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนจะมีการ
ประชุมปรึกษาหารือมีค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในการร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๓.2.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้( ระดับคุณภาพ   ดี) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา    2. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน  
3. โครงงานนักเรียน   4. ผลงานนักเรียน  
5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  
7. กิจกรรมการดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียนของแต่ละชั้น 
8. ภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว ลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุม  
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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๓.๒.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครผูู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย 
( ระดับคุณภาพ   ดี) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

๑. แผนการจัดการเรียนรู้     2. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
3. กิจกรรมผลิตสื่อ/จัดหาสื่อ    4. การเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV  
5. สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน  6. แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์  
7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน  
8. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ผักสวนครัว  
9. การจัดปูายนิเทศตกแต่งตามมุมต่างๆในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน  

๓.2.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 

( ระดับคุณภาพ   ดี) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน  2. กิจกรรมแนะแนว  
3. การเยี่ยมบ้านเด็ก     4. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
5. การเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV   6. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
7. สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน   8. การฝึกซ้อมกีฬา 
9. แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์   10. โครงงานอาชีพ 
11. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและผลิตสื่อการสอน  

๓.2.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ 

( ระดับคุณภาพ   ดี) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้     2. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม  
3. แบบทดสอบ (คลังข้อสอบ)    4. การวัดผล/ประเมินผล  
5. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   6. รายงานวิจัยในชั้นเรียน   
7. ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน    8. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน  

๓.2.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ ( ระดับคุณภาพ   ดี) 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน 
 3. แบบบันทึกการสอนซ่อม – เสริม   4. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  

5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    6 . เครื่องมือการวัดและประเมินผลฯ  
7.  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน   8. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      ครมูีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ได้คิดเป็น ท าเป็น และปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การอ่าน ใฝุรู้ใฝุเรียน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูมีความทุ่มเทเสียสละเวลาในการสอน
เต็มเวลาเต็มศักยภาพให้แก่ผู้เรียน 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
2. ครูต้องพัฒนาตนเอง ค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมการใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในการสอนให้
มากขึ้น 
3. ครูควรจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
และการท าวิจัยในชั้นเรียน  

 

 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน/รายละเอียด 
 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับ

คุณภาพ) 
ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี √ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ  √ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี ดี   √ 
1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป  

 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

√ 

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดี 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

√ 

3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดี 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

√ 

4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดี 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

√ 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๗0  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดี 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

√ 

6.มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดี 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

√ 
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1.2  คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดี ดีเลิศ √ 
1.การมีคุณลักษณ์และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

√ 

2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

√ 

3.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

√ 

4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๗๕  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

√ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ดี ดี √ 

1.การมีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดี ดีเลิศ √ 

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดี √ 
3.ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ดี ดี √ 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดี √ 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ √ 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี 
ดี 

√ 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดี  √ 
 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี ดี √ 
 

2.ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี √ 
 

3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี ดี √ 
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ดี √ 
 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี √ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปภาพรวม ดี 
 

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ...ดี... 
 
 
 
 

เกณฑ์  ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานการศึกษา 
 

คะแนน/ร้อยละ ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
90.00 – 100.00 5 ระดับยอดเยี่ยม 
80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 
70.00 – 79.99 3 ระดับดี 
60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 
00.00 – 59.00 1 ระดับก าลังพัฒนา 
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ส่วนที่ 3    แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา 256 2 ที่ผ่านมา ได้สรุปผลการประเมินใน

ภาพรวมตามผลการพัฒนา จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  เพื่อให้สถานศึกษาน าไปเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป  

ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้น าเสนอแนวทางการ พัฒนาในอนาคต  โดยต้องมีการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการ และได้ระบคุวามต้องการการช่วยเหลือไว้ดังนี้ 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.เน้นการพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า การเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัยประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการซื้อขนมท่ีไม่มีสาร
กรุบกรอบให้เด็กมาทานทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ขอความร่วมมือจากร้านค้าโรงเรียนให้ขายขนมที่ไม่มี
ส่วนผสมของสารปรุงแต่ง 

2.เน้นให้ครูจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 3.เน้นให้ครูจัดการศึกษาโดยจัดกิจกรรมเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิต
สาธารณะ มีวินัยและประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยอย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยครูไม่ต้อง
คอยเตือนหรือชี้แนะและอ่ืนตามวัยเด็ก 
 4. เน้นด้านการมีความคิดรวบยอด การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ปลูกฝัง
นิสัย รักการเรียนรู้ รักการอ่าน ช่างสังเกต 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
3.จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้านการวิเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา และเพ่ือส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ดีข้ึน และเป็นผู้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน น าไปใช้ในการ
เรียนที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพสุจริตต่อไปในอนาคตได้  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษาต้องพัฒนาครูและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยขึ้น 
2. การด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานโครงการกิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
2. ครูต้องพัฒนาตนเอง ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมการใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในการสอนให้มากขึ้น  
3. ครูควรจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
ความต้องการและความช่วยเหลือ 
            จากสภาพการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคพอสมควร บางปัญหาและ
อุปสรรคก็เกินความสามารถท่ีโรงเรียนจะแก้ไขได้  ดังนั้นจึงอยากเสนอขอความช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

๑. งบประมาณในการจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดแคลน 
2. การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ช ารุด 
๓. งบประมาณการปรับภูมิทัศน์และสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- เอกสารที่แสดงข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน แต่ละ

ระดับ(เท่าจ าเป็นที่สามารถจะน ามาน าเสนอเป็นเอกสารได้) 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนวัดดงยาง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

 

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดดงยาง 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
                                 

                                        ลงชื่อ         
( นายบรรเลง   หนูหริ่ง ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดดงยาง 
 
 
 

                                        ลงชื่อ     
( นางสาวจินตนา   ทองแจ่ม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงยาง 
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ประกาศโรงเรียนวัดดงยาง 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
......................................................... 

               โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง   คือ  
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดย
มาตรา ๓๑  และมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อสาธารณชน   เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๓ )  มาตรา๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๒ )  พ.ศ. ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการประชุม  คร้ังที่ ๕ ฝ๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็น
หลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านเนินยาง จึงประกาศการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

   ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

         ลงชื่อ   
                                                             ( นางสาวจินตนา   ทองแจ่ม ) 

                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงยาง  
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดดงยาง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
............................................................................ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไปพัฒนาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดดงยาง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
.............................................................. 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นที่โรงเรียน
ก าหนด 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ ทันสมัย 
และตรงตามความต้องการของชุมชน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมายแบบมี
ส่วนร่วม 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามจรรยาบรรณครู 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมอย่าง
เพียงพอ มีความทันสมัย 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างหลากหลาย 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้หลากหลาย 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดดงยาง 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในปีการศึกษา 2562 

.................................................. 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคมพ.ศ. 2561 และ
โรงเรียนวัดดงยาง ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วัดดงยางมีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
           ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 

                                                                     ลงชื่อ   
                           (นางสาวจินตนา  ทองแจ่ม ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงยาง 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดดงยาง เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
............................................................................ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไปพัฒนาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรียนวัดดงยาง   ปีการศึกษา ๒๕๖2 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ระดับดีเลิศ 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 75 ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ ดี 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ดี 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย ดี 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินไป
พัฒนาการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดดงยาง   ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ ) 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด               

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย 
 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 

ร้อยละ 70  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

6. ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 

ร้อยละ 75  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

ร้อยละ 75  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

2.นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   

ร้อยละ 75 
ได้ระดับดีข้ึนไป 

3.ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อ
ชาติ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 75  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

4.ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

ร้อยละ 75  
ได้ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

๑. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  และตรงตามความต้องการของชุมชน 

ดี 

๒. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ดี 
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3. สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดี 

4. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ดี 

5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดี 

6. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

๑. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

๒. ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้
หลากหลาย 

ดี 

3. ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูและนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

4. ผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ได้ 

ดี 

5. ผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดดงยาง 
ที ่8 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2562 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน  และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2562 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน
วัดดงยาง จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือท า
การประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นางสาวจินตนา   ทองแจ่ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงยาง          ประธานกรรมการ 
1.2 นายบรรเลง   หนูหริ่ง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ      กรรมการ 
1.3 นางสาวพรพิมล  มากจีน ครูช านาญการ           กรรมการ 
1.4 นางสาวจริยา  เถื่อนเภา ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางณิภารัตน์  เนียมหอม ครูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวจริยา  เถื่อนเภา   ครูช านาญการ            กรรมการ 
2.3 นางสาวพรพิมล  มากจีน  ครูช านาญการ             กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

3.1 นางณิภารัตน์  เนียมหอม ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
3.2 นางอุษา  ทิมจ้อย   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
3.3 นางสุกันยา  ค ายอด  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3.4 นายเริงศักดิ์ รัตนศิริวิวัฒนา ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
3.5 นางสาวกมลชนก  คุ้มคง     ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
3.6 นางสาวจริยา  เถื่อนเภา       ครูช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังนี้ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) ปีการศึกษา 2562   
ประกอบด้วย 

1 นางณิภารัตน์  เนียมหอม ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2 นางสุกันยา  ค ายอด  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
3 นางอุษา  ทิมจ้อย   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
4 นายเริงศักดิ์ รัตนศิริวิวัฒนา ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
5 นางสาวกมลชนก  คุ้มคง     ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
6 นางสาวพรพิมล  มากจีน ครูช านาญการ     กรรมการ 
7 นางสาวจริยา  เถื่อนเภา ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
8. นายพิจักษณ์  กาสาย            ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)          ปี
การศึกษา 2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอต่อหน่วยงาน      ต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตาม
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รูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
จ านวน 1 เล่ม ภายในเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไป  
ตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 

         ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

               สั่ง ณ วันที่ 27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 

                                                     ลงชื่อ   
                                                       ( นางสาวจินตนา   ทองแจ่ม ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงยาง 
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ภาพกิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
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พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

พัฒนาการด้านสังคม 
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พัฒนาการด้านสติปัญญา 
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ผล O-net และ ผล RT 
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ภาพกิจกรรมด้านวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพกิจกรรมด้านกีฬา 
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ภาพกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมวันส าคัญ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 

โรงเรียนวัดดงยาง 
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  

 
 
 
 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

       รายงานการเประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษา 
ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256 2  โรงเรียนวัดดงยาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผล
ของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย  ๓  
มาตรฐาน และในระดับข้ันพื้นฐาน  ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการ
จัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน  และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 

                                                                     ลงชื่อ   
                        (นางสาวจินตนา  ทองแจ่ม ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงยาง 
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