
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 

(Self  Assessment Report) 

      ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
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                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

ค ำน ำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   มาตรา 48 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้ด าเนินการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้ด าเนินการในด้านการบริหารจัดการ 
ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนรวมถึงรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  และได้ผลการประเมินดังมีข้อมูล
ในเอกสารเล่มนี้ โดยผลจากการประเมินที่ได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบต่อไป 
 ขอขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน  และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือใน        
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ส่งผลให้เอกสารรายงานประจ าปี ปีการศึกษา 2562 ส าเร็จได้ด้วยดี 
 
 
 
                                                                 
 
        (นางปัญจพร  แสงเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ 
                            10  เมษายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

 
เรื่อง          หน้ำ 

 
ค าน า  
สารบัญ 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2561 ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        ข 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา      ๑ 
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     ๑๘ 
       ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย    18 
     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                ๒๑ 
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ๒๓ 
     มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ             ๒4 
             ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    29 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน        32 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   34 

     มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             36 
ภาคผนวก          43 
-  ประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ เร ื่อง  ให ้ใช้มาตรฐานการศ ึกษาระดับการศึกษาปฐมว ัย 
   และระด ับการศ ึกษาข ั้นพืน้ฐานเพ่ือการประกันค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา  44 
-  ประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
   ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     48 
-  ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังขวัญ  ที่  16 /2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างาน 
   จดัท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา 2562   52 
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     บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2562 
โรงเรียนบ้ำนวังขวัญ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสโุขทัย เขต 1 
****************************** 

    ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
 อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 13   
มิถุนายน 2554  ข้อ 7(1) (2) (3) การจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในให้สรุปและ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ เพ่ือเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 

 คณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้รับการรายงานการจัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ ให้โรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกต่อไป  
 
 
 
 
 

                                         
                 (  นายสมศักดิ์  สีบัว  )                       ( นางปัญจพร  แสงเมือง ) 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ 
         31  มีนาคม   2563               31  มีนาคม  2563 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

โรงเรียนบ้านวังขวัญตั้งอยู่หมู่ 14  ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  ปัจจุบัน ( ปีการศึกษา  2562 ) เปิดสอน 2 ระดับคือ ระดับ
ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวน  8  ห้องเรียน 
นักเรียนรวม 128 คน  มีข้าราชการครูจ านวน  10  คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ  จ านวน  1  คน  มี  ครูธุรการ  
1  คน พนักงานบริการ  1  คน อัตราจ้าง 1 คน รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น  14  คน  จากการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินตนเอง มีผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ดังนี้  

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภำพดี 

โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ จ านวน 24 คน 
จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562   เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

- มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็กผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพดี มีหลักฐานและข้อมูล
เชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมิน 

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  จากเด็ก
ระดับปฐมวัยจ านวน ๒๔ คน  มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๒๓ คน มเีด็กท่ีมนี้ าหนักเกินกว่าเกณฑ์
จ านวน  ๑ คน  จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๖ กิจกรรมหลัก  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์
เหมาะสมตามวัย  โดยด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ ๙๕.๘๓ 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จาก โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านวังขวัญ  ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
ตามวัย  

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านวงัขวัญ ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ทักทาย จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยของเด็กปฐมวัยกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย  กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
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ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การ
คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ ๙๕.๘๓  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มทีักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

- มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ
คุณภำพดี มีหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้  โรงเรียนบ้านวังขวัญมีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุ มชนและท้องถิ่น จากการจัด
กิจกรรมตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครู
ประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ
ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญมีครูเพียงพอ
ต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง  โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรม และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ความช านาญการการจัดประสบการณ์มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และ
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรา ยกลุ่ม  มีมุม
ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากกิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและพอเพียง โรงเรียนมีการให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และกิจกรรมจัดหาสื่อ   การเรียนการสอน  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

- มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ผลการประเมินตนเอง อยู่ใน
ระดับคุณภำพดี มีหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้ โรงเรียนได้มีการจัด
ประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์
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การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้าน
สติปัญญาจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย   และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการ
เรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่
โลกกว้าง  มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โดยจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ  มี
ความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรัก การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านวังขวัญมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  
แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อ
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการ
จัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และ
การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน โรงเรียนจะด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
           1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  
  - กิจกรรม 6 กิจกกรรมหลัก 
           2)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
  - กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
  - กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

     3)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
            - กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
- กิจกรรมวันส าคัญ 

  - กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
     4)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

           - กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
  - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  - กิจกรรมโครงงาน 
          5) โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย    

- กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
  - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  - กิจกรรมโครงงาน 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภำพดี 
- มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภำพดี มีหลักฐาน

และข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด นักเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดยโครงงาน มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการอ่าน 
การเขียน และคิดค านวณ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างส านึกความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ 100 
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด นักเรียนร้อยละ 100  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการ
ท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผล            
การทดสอบอ่ืนๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น                   
การท างานหรืองานอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับ                  
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี                    
มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 - มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ
คุณภำพดี มีหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้   โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลมาเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมาย 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ รูปแบบการ
บริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
และน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภทมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากชุมชนส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
       - มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผลการประเมิน
ตนเอง อยู่ในระดับคุณภำพดี โดยการด าเนินงานกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่การสอนโครงงาน การรายงาน
ศึกษาด้วยตนเอง มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตสื่อ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ครูใช้ทุกคน มีวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้
แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการผลิตสื่อทั้งสื่อที่
ครูผลิตและสื่อจากนักเรียนผลิตจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก 
เด็กกับเด็ก และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ 
และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ( PLC ) เพ่ือน าแนวคิดที่ได้มาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป สถานศึกษาจึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น  โรงเรียนจะด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน  2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)  โครงการพัฒนาผู้เรียน  
4)  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด  5) โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของครู  และ
ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ โดยน าโครงการมาปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ก ากับติดตามให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ เน้นกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ  ปรับกิจกรรมเพ่ิมลด เวลาเรียนรู้ 
โดยน าข้อควรพัฒนามาแก้ไข และจัดกิจกรรมที่สร้างแรงเสริมให้เด็กมากขึ้น เช่น การให้รางวัล เกียรติบัตร 
การยกย่องชมเชย 
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ส่วนท่ี 1   
ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

 

 
1  ข้อมูลทั่วไป 
       1.1 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านวังขวัญได้ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2488   ที่หมู่ 7  ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัด
สุโขทัย  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 – 4  

พ.ศ. 2514  ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันโดยการริเริ่มของครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังขวัญขณะนั้น  คือ 
นายฉาบ  นิ่มหนู  ได้ย้ายโรงเรียนจาก หมู่ 7  ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย มาอยู่ที่หมู่ 14  
ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย โดยได้ท่ีดินของวัดเกาะโสภาราม 
 ปัจจุบัน ( ปีการศึกษา  2562 ) เปิดสอน 2 ระดับคือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา  
จ านวน  8  ห้องเรียน  มีข้าราชการครูจ านวน  10  คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ  จ านวน  1  คน  มี  ครูธุรการ  
1  คน พนักงานบริการ  1  คน อัตราจ้าง 1 คน รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น  14  คน 
 
       ที่ตั้ง 

โรงเรียนบ้านวังขวัญ หมู่ที่ 14  ต าบลไกรใน  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  
64170  โทรศัพท์  055 – 940636   สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1   
ระยะทางจาก  จังหวัดสุโขทัยถึงโรงเรียนประมาณ  20  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน บนที่ดินของวัดเกาะ
โสภาราม มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านวังขวัญ หมู่ที่ 14 บ้านแปลงกุ  และหมู่ที่ 8 บ้านหนอง      
กาสลัก  

ทิศเหนือ  ติดกบัคลองน้ าจีนไหลผ่านหมู่บ้านแปลงกุ (หมู่ที่ 14 ต าบลไกรใน) 
ทิศใต้    ติดที่นาของนายบาง  ทิมอยู่ 
ทิศตะวันออก   ติดกับที่นาของนายสุธา  ศรีบัว 
ทิศตะวันตก   ติดกับวัดเกาะโสภาราม ต าบลไกรใน 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
วิสัยทศัน ์(Vision) 

  “ โรงเรียนบ้านวังขวัญเป็นองค์กรที่สร้าง  นักเรียนให้มีภาวะความเป็นผู้น า ยึดคุณธรรม  รักการ
เรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงวิถีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 

 
พันธกิจ ( Mission) 

1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ   

พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยส่งเสริม คุณธรรม  จริยธรรม    
3. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
5. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
เป้ำหมำย 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ 
2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามแบบวิถีไทย 
3. บุคคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ปกครองและชุมชน 
4. โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้ำนวังขวัญ 
   “ มำรยำทน่ำรัก  รู้จักทักทำย ” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้ำนวังขวัญ 
       “ เล่นดนตรีได้ ” 
 กรอบการเรียนรู้เรื่องเล่นดนตรีได้ 
  1. กิจกรรมเข้าจังหวะ 
  2. กิจกรรมนันทนาการ 
  3. กิจกรรมดุริยางค์ 
  4. กิจกรรมดนตรีไทย(อังกะลุง) 
    1.2  สภำพชุมชนโดยรวม 

ภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นราบลุ่ม  ล้อมรอบด้วยทุ่งนา   มีประชากรประมาณ 
610   คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ วัดเกาะโสภาราม  อาชีพหลักของชุมชน  คือ 
เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป  
คือ  บวชพระ  สงกรานต์  ทอดกฐิน เป็นต้น  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ ป. 6 มีอาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีฐานะค่อนข้างยากจน  มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ประมาณ  30,000 – 
36,000บาท/คน/ปี  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4  คน 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ในเขตบริการของชุมน  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้รับความร่วมมือและ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน วัดเกาะโสภาราม  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้ปกครอง  และชุมชนเป็นอย่างดี 
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     1.3  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร 

ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 - 9 - 1      3 

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ ปวช. ปวส. ประกำศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ปีการศึกษา
2562 

- - - 8 2 - 

 
3) วิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 
ปีกำรศึกษำ 
2562 

- - 3 7 - - 

 
4) สำขำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำชำวิชำ จ ำนวน ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดำห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 1 20 

  3.  การประถมศึกษา 1 20 
  4.  วิทยาศาสตร์ 1 20 
  5.  การศึกษาปฐมวัย 1 22 
  6.  คณิตศาสตร์ 1 20 
  7.  เกษตร 2 20 
  8.  ภาษาต่างประเทศ 1 20 

รวม 10 142 
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           5) ข้อมูลนักเรียน  
         จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 128 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

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

รวม
ทั้งหมด 

จ านวนห้อง  1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 

เพศ 
ชาย 6 5 11 9 13 10 1 7 5 45 56 
หญิง 9 4 13 11 8 7 11 12 9 58 72 

รวม  15 9 24 20 21 17 12 19 14 103 128 
เฉลี่ยต่อห้อง  1:15 1:9  1:20 1:21 1:17 1:12 1:19 1:14   
           
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 

วิชำ จ ำนวนนักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 14 11 6 7 15 9 60.19 
คณิตศาสตร์ 16 9 14 8 11 9 65.68 
วิทยาศาสตร์ 14 11 13 9 14 10 69.60 
สังคมศึกษา 13 15 16 11 14 9 76.47 
ประวัติศาสตร์ 18 17 16 11 13 14 87.25 
สุข/พลศึกษา 19 21 17 12 19 14 100 
ศิลปะ 19 14 16 12 14 10 83.33 
การงานฯ 13 17 15 12 16 9 80.39 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 13 21 13 10 12 9 76.47 
วิชาเพ่ิมเติม (หน้าที่พลเมือง) 19 20 17 12 17 14 97.05 
รวมจ ำนวน 158 156 143 104 145 107 79.64 

   
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ยร้อยละ  64.09  ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายระดับ ดี ( 60-74) ปี
การศึกษา 2562  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  79.64 ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายระดับ ดีเลิศ 
 ( 75-84)  
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1.5 ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 77.36 70.52 73.94 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
   แสดงจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 

กำรอ่ำนออกเสียง  กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

13 68.42 9 47.36 19 68.42 
      จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินและน ำมำคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ............19..............คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ................19..............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ..............19............คน  
 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561f 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ดำ้นเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน 
ระดับโรงเรียน 72.30 58.90 60.87 64.02 
ระดับเขตพ้ืนที่ 52.46 49.76 48.57 50.26 
ระดับจังหวัด 52.64 49.32 49.07 50.34 
ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

       
เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 

และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2560 - 2561 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 72.30   
ด้านค านวณ 58.90   
ด้านเหตุผล 60.87   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 64.02   
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน ( O– NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.59 43.13 34.75 33.75 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
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 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2561- 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 58.58 59.59 +1.0 
คณิตศาสตร์ 42.78 43.13            +0.35 
วิทยาศาสตร์ 39.06 34.75 - 4.31 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 32.64 33.75 +1.11 

 
แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2561  

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
รำยวิชำ จ ำนวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 22 18 81.81 
คณิตศาสตร์ 22 6 27.27 
วิทยาศาสตร์ 22 4 18.18 
ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

22 1 4.54 

 
แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
รำยวิชำ จ ำนวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 14 8 57.14 

คณิตศาสตร์ 14 3 21.42 
วิทยาศาสตร์ 14 0 0 
ภาษาต่างประเทศ 14 1 7.14 
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1.6  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 
      จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.  หอ้งสมุด 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
3.  ห้องพยาบาล 
4.  ห้องจริยศึกษา 
5.  ห้องวิทยาศาสตร์ 
6.   แปลงเกษตร 
7.  อาคารอเนกประสงค์ 

150 
150 
120 
60 
40 

160 
200 

  
     1.7  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไกรใน 
2.  วัดเกาะโสภาราม 
3.  สนามกีฬากลาง อบต.ไกรใน 
4.  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  
5.  แปลงพืชไร่ในชุมชน 
6.  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
7.  ชุมชนป่าแฝก “บ้านจ่าก้อง” 

1 
20 
3 
1 

12 
1 
1 

 
       1.8  ข้อมูลงบประมำณ 
              งบประมาณ  (รับ - จ่าย) 
 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
1.  เงินงบประมาณ 173,165 1.  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 3,808,680 
2.  เงินนอกงบประมาณ 258,000 2.  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 145,832 
3.  เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  3.  งบอ่ืน ๆ  (ระบุ)  

รวมรำยรับ 431,165 รวมรำยจ่ำย 3,954512 
 
         
 
 
 



 

๘ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

         1.9 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
(ระบุตำรำงกำรจัดกิจกรรมของปฐมวัย  และโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

ตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน 
 

เวลำ กิจกรรม 
07.30น. – 08.30 น.    
08.30น. – 08.45 น.    
08.45น. –  09.00 น.   
09.00น.   –  09.20 น.    
09.20น.  –  09.50 น.   
09.50น.  –   10.00 น.    
10.00น.  –   10.30 น.      
10.30น.  –   11.00 น.     
11.00น.  –   12.00 น.    
12.00น.  –   14.00น.    
14.00 น. –  14.10 น.    
14.10น.  – 14.20 น.  
14.20น. –  14.50น. 
 14.50น. –  15.00น. 
  

รับเด็กรายบุคคล  
เคารพธงชาติ ท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
ตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเสรี    
พัก ดื่มน้ า    
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง 
พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
นอนหลับพักผ่อน 
เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
พัก  ดื่มนม 
เกมการศึกษา 
เตรียมตัวกลับบ้าน 
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โครงสร้ำงและอัตรำเวลำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนวังขวัญ   พ.ศ. 2562 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 

ป. 1  ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภำษำไทย 200 200 200 200 200 200 
     คณิตศำสตร์ 200 200 200 200 200 200 
     วิทยำศำสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษำ ศำสนำ  
    และวัฒนธรรม 

40 40 40 80 80 80 

    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 40 40 40 
    ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
    กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภำษำต่ำงประเทศ 160 160 160 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 840 840 840 840 840 840 
รำยวิชำเพิ่มเติม       
หน้ำที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
     1.  กิจกรรมแนะแนว  

 
120 120 120 120 120 120 

     2. กิจกรรมนักเรียน   
              - ลูกเสือ – เนตรนารี 
              - ชุมนุม 
       3.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 
กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ บูรณาการ บูรณาการ 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง/ปี 
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1.10 ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 1.)   ผลงำนดีเด่นของครูในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

ที ่
ชื่อ-สกุลข้ำรำชกำร/

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
เกียรติยศที่ได้รับ 

หน่วยงำนที่มอบให้/ 
วัน เดือน ปี 

1 นางปัญจพร  แสงเมือง ผู้บริหารดีเด่น 
ครูผู้สอนเหรียญทอง การสอนอังกะลุง  
ระดับประถม 

เหรียญทอง ระดับชาติ 

2 นายนริศ  พุดซ้อน ครูผู้สอนดีเด่น  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  
ครูผู้สอนเหรียญทอง การสอนอังกะลุง  
ระดับประถม 

ระดับประเทศ 
 
o-net สูงกว่าประเทศ 
เหรียญทอง ระดับชาติ 

3 นางน้ าหวาน บุญปก ครูผู้สอนเหรียญทอง การสอนอังกะลุง  
ระดับประถม 

เหรียญทอง ระดับชาติ 

4 นางประดับ  ทองชื่นตระกูล ครูผู้สอนเหรียญทอง การสอนอังกะลุง  
ระดับประถม 

เหรียญทอง ระดับชาติ 

5 นางธวัลรัตน์  พรมเรือง ครูผู้สอนเหรียญทอง การสอนอังกะลุง  
ระดับประถม 

เหรียญทอง ระดับชาติ 

6 นางปัทมา  กระแบกหอม ครูผู้สอนเหรียญทอง การสอนอังกะลุง  
ระดับประถม 

เหรียญทอง ระดับชาติ 

7 นางดาราณีย์  จันทร์หอม ครูผู้สอนเหรียญทอง การสอนอังกะลุง  
ระดับประถม 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมในกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาไทย  
 

เหรียญทอง ระดับชาติ 
 
o-net สูงกว่าประเทศ 
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 2)  ผลงำนดีเด่นของนักเรียนในรอบปีกำรศึกษำ 2562 
            ผลงำน/รำงวัล/เกียรติบัตรของนักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ชื่อผลงำน/รำงวัล/ 
เกียรติบัตรที่ได้รับ 

สังกัด/หน่วยงำนที่
มอบให้ 

1 เด็กหญิงกานต์ธิดา อนงค์นาท 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นานาชาติการแข่งขันวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สพป.สท.1 

4 เด็กหญิงพิชชานันท์ แก้วบังเกิด 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นานาชาติการแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สพป.สท.1 

5 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ นาปรัง 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นานาชาติการแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.สท.1 

6 เด็กหญิงอภิชญาดา เขียวสอาด 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นานาชาติการแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

สพป.สท.1 

7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และปีท่ี 6 จ านวน 20 คน 

การแข่งขัน อังกะลุง  
ระดับประถมศึกษา 

เหรียญทอง 
ระดับชาติ 
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1.11  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
โรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบ 3 เมื่อวันที่ 19 -21          

มิถุนายน  2555   
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
: ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓๕ ๓๑.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๑๕ ๑๓.๐๐ ดี 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๕๐ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)   
 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๐.๕๐  คะแนน 



 

๑๓ 
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภำพ 

 - มีคุณภาพระดับ   ดีมาก 
ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี) 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
: ระดับประถมศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ ๙.๗๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐ ๙.๖๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๙.๗๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และมีจิตสาธารณะ ๑๐ ๘.๒๗ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
หมำยเหตุ  โรงเรียนได้ส่งผลสอบ O-NETปี 2555  เพื่อขอ
ปรับปรุงผลกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5 และได้รับกำรรับรองจำก      
สมศ. เรียบร้อยแล้ว            

๒๐ ๖.๒๒ 
(เดิม) 

 
(ใหม่) 

ต้อง
ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัดเป็นไปตามกฎกระทรวง 

๕ ๔.๘๙ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจัดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 
 

๕ ๔.๐๐ ดีมาก 



 

๑๔ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานและรักษามาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

๕ ๔.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๓๖ ดี 
 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๘๐.๓๖  คะแนน 
 - มีคุณภาพระดับ   ดี 
ในภาพรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะของ สมศ. จำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  

โรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน  
2555  ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน)  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2556  โดยหน่วยประเมิน หจก. เพชรเกษม อีวาลูชั่น ประเมินและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คือ  

ข้อมูลพื้นฐาน ณ วันที่ได้รับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับปฐมวัย           มีบุคลากรครู  จ านวน  2  คน   นักเรียน  จ านวน  34     คน 
ระดับประถมศึกษา    มีบุคลากรครู  จ านวน  6  คน   นักเรียน  จ านวน  88     คน 
รวมทั้งสถานศึกษา    มีบุคลากรครู  จ านวน   8  คน   นักเรียน  จ านวน  122   คน 

จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายที่ดี  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  มีสุขภาพจิตที่ดี  ร่าเริง  แจ่มใส  หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านอบายมุข  สิ่งมอมเมา  ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
มีจิตสาธาณะ  มีทักษะชีวิต  ชอบและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  ดนตรี  นาฏศิลป์  มีกิจกรรมวง
ดนตรีอังกะลุงเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่น าไปแสดงตามเวทีต่างๆ ของชุมชน  สร้างผลงานที่เกิดจาก
ความคิดของตนเองได้  อธิบายที่มาของความคิดในการสร้างผลงานและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ครู  มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีอัตลักษณ์ รู้เล่น  เรียนรู้  คู่คุณธรรม  น าปัญญา  พาชุมชนอยู่อย่างพอเพียง  และได้รับประทาน
อาหารกลางวันครบ 5 หมู่  เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายตามโครงการอาหารกลางวันแบบประชา
อาสาซึ่งเป็นโครงการพิเศษ                     
 2.  สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  มีการจัดโครงสร้างบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย  คือด้านวิชาการ  งบประมาณ  บริหารบุคคล  และ
บริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  



 

๑๕ 
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สถานศึกษามีบรรยากาศที่ดี  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  มีความปลอดภัยและสวยงาม  โดยความร่วมมือของคระ
กรรมการสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการวางแผน  ก าหนดอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ เห็นชอบ
ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  รายงานประจ าปี  สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มีความสัมพันธ์กับชุมชนในทางที่ดี  สถานศึกษาอยู่บริเวณเดียวกันกับวัดเกาะ  มีอาคารเพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน  มีห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล  ห้อง
จริยธรรม  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องดนตรีไทย  และโรงอาหารถูกสุขลักษณะ  สะอาด  มีโต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอกับ
ผู้เรียน  สถานที่ประกอบอาหารถูกสุขลักษณะ  บริเวณโรงเรียนมีสนามฟุตบอล  มีสวนหย่อมปลูกดอกไม้  ไม้
ประดับ  มีโรงจอดรถส าหรับผู้เรียน  ห้องเรียนสะอาดน่าเรียน  มีกิจกรรม 5 ส  ห้องสุขามี 2 หลังสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
 3.  สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ครูทุกคนได้รับการพัฒนา เข้าอบรมสัมมนาโดยเฉลี่ย 58 ชม/ปี/คน 
ผู้บริหารประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และมีคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา นิเทศการสอนของครู
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ฝ่ายวิชาการประเมินเครื่องมือวัดและประเมิลผลการจัดการศึกษาแบบทดสอบของครูทุก
คนสถานศึกษาได้ข้อสรุปที่เกิดขึ้น  มีการประชุมครูเพ่ือวางแผนและด าเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องท าให้ครู
สามารถก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือ ใช้วางแผน
จัดการเรียนรู้  มีความสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  บรรยากาศทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีกิจกรรมดูแลช่วยเหลอนักเรียน  มีการใช้สื่อ  แหล่ง
เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และประเมิน
อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน  น าผลการประเมินใช้พัฒนาผู้เรียน 
 4.  สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  มีการศึกษาวิเคราะห์ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ห้องเรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  มีคณะกรรมการคุณภาพภายในเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
สรุปและท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน  
ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  การด าเนินงานมีพัฒนาการตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติของการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎกระทรวงฯ ทั้ง 8 
องค์ประกอบ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
   1.  ผู้เรียนส่วนน้อยที่มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีและไม่มีการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสริมให้ได้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครู
สอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
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1.  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติระดับดีสูงขึ้นอย่างเร่งด่วน  ภายในระยะเวลา 

2 ปี  โดยด าเนินการดังนี้ 
1.  ครูทุกคนทุกระดับชั้นภายใต้การน าของผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการร่วมกันประชุมวิเคราะห์

ผลการทดสอบระดับชาติที่ประกาศเป็นรายมาตรฐานการเรียนรู้ (ประกาศฉบับที่ 2 ) และเป็นรายสาระการ
เรียนรู้(ประกาศฉบับที่ 5 )จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 50 และคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี เช่นผู้เรียนร้อยละ49.44  มีผลต่อการทดสอบระดับชาติระดับดีในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย (ปัจจุบันได้ร้อยละ 44.44 ) เป็นต้น 

2.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการสนับสนุนของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  แสวงหา  
พัฒนาสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  และนวัตกรรมทางการศึกษา  น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมุ่งพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่ได้คะแนนต่ าเป็นพิเศษ 

3.  ครูประเมินและเทียบเคียงกับเป้าหมาย  พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกัน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมายของ
หลักสูตร 
2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีการตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ตาม
ระเบียบ ระยะเวลา 1 ปี 
3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 1.  ครูควรได้รับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและความสนใจของครูโดย
ประสานกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาครู  เพื่อแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
 2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน  โดย
ใช้สื่อและวัสดุในท้องถิ่นท่ีหาง่ายและราคาถูก  ระยะเวลา 1 ปี  
4.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ไม่มี 
1.14  สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

14.1  สภำพปัญหำ 
         - 
14.2  จุดเด่น 

14.2.1  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 

14.2.2  โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีโครงสร้างการบริหารงานภายในชัดเจน ท า
ให้สถานศึกษามีทิศทางในการท างานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

14.2 3  โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่ดี เด่นด้านการดนตรีและกีฬา สอดคล้องกับ  
 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและ
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สุขภาพจิต  จัดกิจกรรมเน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถแข่งขันและคว้า
รางวัลสร้างชื่อเสียงด้านดนตรีและกีฬามาสู่โรงเรียนหลายรายการ 

14.2.4  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ครบถ้วน เป็นสัดส่วน มีการจัด
ภูมิทัศน์โดยรอบได้อย่างสวยงาม  มีสื่อเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเพียงพอ  มีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลายและเพียงพอ  
เอ้ือต่อการเรียนรู้และใช้ศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน 

14.2.5  โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ที่มีคุณภาพ มีการรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สาธารณชน/ชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเป็นระบบและถูกต้อง
ทุกปี ท าให้มีข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
เป็นอย่างดี  พร้อมรับการประเมินและตรวจสอบตลอดเวลา 

14.3  จุดที่ควรพัฒนำ 
14.3.1 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติ

ต่ า ยังต้องเร่งพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
14.3.2  บุคลากรยังต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่

หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  มีการใช้นวัตกรรม/สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  และท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและตรงกับสภาพ
ปัญหาที่แทจ้ริง   

14.3.3  นักเรียนในโรงเรียนเป็นนักเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองที่ท างานรับจ้างตามโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ปกครองประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ยากจน ครอบครัวแตกแยก ไม่มีเวลา 
ดูแลเอาใจใส่เด็กในปกครองเท่าที่ควร  จึงเป็นสาเหตุให้มีเด็กย้ายเข้า-ย้ายออกบ่อย ท าให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง  
ส่งผลท าให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และมีแนวโน้มการขาดเรียน และการออกเรียนกลางคันเพ่ิมมากข้ึน 
 14.3.4  นักเรียนบางส่วนขาดวุฒิภาวะในด้านการตัดสินใจ และการเลือกบริโภคสื่อ เกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบคนในสังคมรอบข้างที่ผิดๆ  เช่น การพูดและเขียนภาษาไทยไม่ ถูกต้อง การพูดค า
หยาบนิสัยฟุม่เฟือยใช้จ่ายไม่เหมาะสมกับฐานะพฤติกรรมชู้สาว ขาดระเบียบวินัย เป็นต้น 
 14.3.5  โรงเรียนควรเร่งพัฒนาระบบการบริหารงานตามภาระกลุ่มงานในโครงสร้าง การบริหาร 
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือน าผลมาใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 14.3.6  โรงเรียนควรเน้นพัฒนาประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียน  และความประพฤติของผู้ เรียน ผ่าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข็มแข็งและต่อเนื่องเป็นระบบ  
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ส่วนท่ี 2   
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 24 คน 
ครูผู้สอน 2 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับ
ปฐมวัยจ านวน 24 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 23 คน มีเด็กมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ จ านวน 1 คน
เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 95.83 สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภำพเด็กด้ำนอำรมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านวังขวัญได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน และกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  และจากการจัดกิจกรรมวันส าคัญ  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านวังขวัญ ร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมตามวัย 
 คุณภำพเด็กด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านวังขวัญทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ทักทาย จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม และกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสาส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านวังขวัญ ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
 คุณภำพเด็กด้ำนสติปัญญำ สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังขวัญ ร้อยละ 95.83  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา และกิจกรรมบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านวัง
ขวัญ ร้อยละ95.83 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านวังขวัญมีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  



 

๑๙ 
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ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 กิจกรรมกิจกรรม
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญ มีหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยตามพุธศักราช 2560  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแล
เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังขวัญได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จาก
กิจกรรม ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความช านาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านวังขวัญได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรม และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญมีความ
ช านาญการการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านวังขวัญมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนทีค่ านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านวังขวัญ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญมีการให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด                     
ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม 
กับวัย 
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ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จัก                  
การรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านวังขวัญได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการ
รอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาส
ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านวังขวัญได้จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านวังขวัญมี
ห้องเรียนที่มบีรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังขวัญได้มีการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านวังขวัญมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย   ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวงัขวัญได้มีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 

1. ระดับคุณภำพ ดี 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล                        
กำรประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านวังขวัญมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มี           
การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายในห้องเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ 
กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับ
โรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลไกรใน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน กลุ่มเครือข่ายและระดับ
อ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ชาติกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการ  
ด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน                    
มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้                      
วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพ
ของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้
เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง                    
มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัดฉีก  ตัดปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงาน
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ด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้            ร้อย

ละ 95.83 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 91.66              

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 87.50 สังเกตได้
จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม 
รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น                   
ร้อยละ 83.33  

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างด ี
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
 
 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ  ดี 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านวังขวัญได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ  

พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัด
ให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้
เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  
จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้าง
มือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัย
ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  
และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   
และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุก
คนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุม
ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
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ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 

   2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้าน

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

         
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2) โครงการส่งเสริมพัฒนาหารด้านอารมณ์ จิตใจ 
3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

      2)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
      3)  โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมสัมนา 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ   ดี 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุขภายใต้ค าว่า  
เก่ง  ดี  มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 
เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่น
ได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน                   
มีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมี
ทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศแจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์              
การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
-  เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
-  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่

ร่วมกัน 
 
แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 
1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการชั้นเรียน 

สรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

1. ระดับคุณภำพ  ด ี

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้านและ
โรงเรียน 

- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 
  1)  โครงการการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้ำนวังขวัญ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
-กิจกกรรมแปรงฟัน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 
 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
-กิจกรรมวันส าคัญ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคม 
- กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมด้านสติปัญญา 
- กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคล 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี2561 (ฉบับ
ปรับปรุง) 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2561 (ฉบับ
ปรับปรุง) 
 
 

2. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม
สัมนา- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรม 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
-การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 
มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักใน
การจัดประสบการณ์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักใน
การจัดประสบการณ์ 
-กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
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-กิจกรรมโครงงาน 
3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
  

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักใน
การจัดประสบการณ์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรม 6 กิจกรรมหลักใน
การจัดประสบการณ์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

            

 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

            โรงเรียนบ้านวังขวัญจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 103 คน ครูผู้สอน 8 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ปีการศกึษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ 
 ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

            โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจ ในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อเทคโนโลยี   ที่ทันสมัย    
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วม  กับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล                             
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน 
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และคิดค านวณ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างส านึกความเป็นไทย นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่า ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 
ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างอย่างหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
คุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  การท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผล                     
การทดสอบอ่ืนๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น                        
การท างานหรืองานอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับ                        
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี                             
มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหาร และการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านวังขวัญ การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ 
ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน โดยประเมินภาพความส าเร็จ ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียน
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความต้องการของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการบริหาร
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จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน                      
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ                       
งานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษแต่ละ
ประเภท  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างมีคุณภาพ                         
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
       ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงานกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่การสอนโครงงาน การสอนท ารายงานศึกษาด้วยตนเอง มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่ การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผน ครูผลิตสื่อ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
สามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ครูใช้ทุก
คน มีวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้
นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถ
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการผลิตสื่อทั้งสื่อที่ครูผลิตและสื่อจากนักเรียน
ผลิตจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง                   
มีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  ( PLC ) สถานศึกษาจึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                      
ซึ่งเป็นแบบอย่างในชุมชนที่มีผลงานมานับหลายปี และสถานศึกษายังพัฒนาต่อเนื่อง และปรับปรุงต่อไป 
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ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภำพ  ด ี

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ จัดประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖1) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้น โรงเรียนบ้านวังขวัญ จึง
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน  การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุขและมี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1)  โครงการ
พัฒนาทักษะด้านวิชาการสู่ คุณภาพผู้ เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องทั้งห้องเรียน ซึ่งท าให้สถานศึกษาผ่านการประเมินของกลุ่ม
เครือข่ายและเขตพ้ืนที่  โครงการการเรียนรวม โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทย ลูกพ่อขุนลายมือสวย โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมโรงเรียนศีลห้า กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริม
ดนตรีไทย (อังกะลุง) กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ก  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมค่ายวิชาการ 
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3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

 
          สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น ผู้เรียน
อ่านหนังสือออกและเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถ
เขียนเ พ่ือการสื่ อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม คือในแต่ละชั้นเรียนผู้ เรียนนได้
คะแนนระดับ 3 ขึ้นไปเกินครึ่ งห้องเรียน  มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ  
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  และมากกว่า ร้อย
ละ ๕๐ ทุกที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด และผลการทดสอบ RT การอ่านรู้เรื่องชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดีมากน่าพอใจ 
 ผู้ เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 
 

 
ควรพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สถานศึกษา โดยเฉพาะวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้สูงขึ้น ซึ่งคิดค่าเฉลี่ยร้อย
ละได้ ระดับดี แต่มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับ ดีเลิศ 

ควรจัดกิจกรรมผู้เรียนในทุกระดับชั้น  ยังต้อง
เ ร่ ง พัฒนาด้ านการน า เสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 ควรจัดกจิกรรมผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6  
สาระคณิตศาสตร์ ต้องส่งเสริมผู้เรียนด้านการ

คิดวิเคราะห์ปัญหาเชิงซ้อนความน่าจะเป็นและการวัด   
สาระภาษาต่างประเทศ ต้องส่งเสริมผู้เรียน

ด้านภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก และ 
ภาษาและวัฒนธรรม 

สาระวิทยาศาสตร์ ต้องส่งเสริมผู้เรียนด้านชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม บูรณาการ พลังงาน และสารและสมบัติ
ของสาร  

ซึ่งจากผลคะแนน O-NET ผู้เรียนมีคะแนนต่ า
ระดับประเทศ 2 สาระติดต่อกัน คือสาระวิทยาศาสตร์  
สาระภาษาต่างประเทศ ในมาตรฐานหารเรียนรู้ตามที่
กล่าวข้างต้น ต้องพัฒนาเร่งด่วนในปีการศึกษาต่อไป 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพทีสู่งข้ึน 

1) โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน   
2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3)  โครงการพัฒนาผู้เรียน 
4)  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ  ดี 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
           2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
          โรงเรียนบ้านวังขวัญ ส่งเสริมพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ด าเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม งานและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่     
ที่รับผิดชอบ  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยมีโดยการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 
 
         2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
             ๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
    ๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่ วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
  ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
   ๕) สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา            
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   6) สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมา 
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ภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   ๗) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมชน ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
          โรงเรียนบ้านวังขวัญมีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วน
ร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนปัจจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

.          1. เปิดโอกาสให้ ชุมชน ผู้น า ผู้ปกครองได้
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
            ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
   3.  ควรประชุมชี้แจง นโยบาย ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์  แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน ในปีการศึกษาอย่างน้อย ปีละ 
2-3 ครั้ง 
           4.  ควรจัดระบบสารสนเทศต่างๆ ให้เป็น
ระบบ มีระเบียบชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

1) โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน   
2)  โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของครู 
3)  โครงการนิเทศ 
4)  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
5)  โครงการ รักโรงเรียน รักชุมชน  

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ  ดี 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล    กำร
ประเมินตนเอง 

   2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 



 

๓๖ 
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           โรงเรียนบ้านวังขวัญ ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย                 
การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้น
จัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการ
จัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยัง
ผู้เรียนรวมทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค  ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจาก
การประเมินผู้เรียนมาท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง มีโครงการที่ส่งเสริม
ให้ครูได้ทุกกลุ่มสาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน  มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีสวัสดิการ
บ ารุงขวัญและก าลังใจให้แก่ครู 
 

  2.2   ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน            
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่ม
อ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัด
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางเพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของ
งานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

๓๗ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

 
ครทูุกคนมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้
ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจากการที่
นักเรียนย้ายเข้ามาเรียน และนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการ
ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้ ค า แ น ะ น า จ า ก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการ

พัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องการ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตร
โดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น
ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่ งขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักใน
ท้องถิ่นสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
รู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ครูควรฝึกผู้เรียนโดยการสรุปองค์ความรู้ใน
แต่ละเรื่องได้ตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะสามารถมีความจ า
ที่คงทนยั่งยืน 
 

 
แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 

1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ โดยน าโครงการมาปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
2) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
5) เน้นกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
6) กิจกรรมเพ่ิมลด เวลาเรียนรู้ โดยน าข้อควรพัฒนามาแก้ไข 
7) จัดกิจกรรมที่สร้างแรงเสริมให้เด็กมากข้ึน เช่น การให้รางวัล ค าชมเชย 
8) แผนการสอนบูรณาการ การสอนกิจกรรมโครงงานให้มากขึ้น 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยรวม 

1. ระดับคุณภำพ ดี 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับด ีมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมสร้างส านึกความ
เป็นไทย โครงการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรในศตวรรษท่ี 21 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. สถานศึกษามีการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทาง    
 1. ในระยะสองปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการทดสอบ
สาระต่างประเทศของสถานศึกษาต่ าลง ควรพัฒนา
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
การเรียน  โดยใช้ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลัง เป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
     2. สถานศึกษามีการจัดระบบโครงการพัฒนา
ระบบบริหาร และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
     3. ครูจัดการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง และมีสื่อที่ทันสมัย         
     4. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
     5. โรงเรียนมีส่วนในการจัดบรรยากาศ    
         สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     6. โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ประเทศทุกปี และอยู่ในล าดับต้นของกลุ่มเครือข่าย
และเขตพ้ืนที ่

และแก้ไขปัญหา สาเหตุความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน. 
 2.  ครูผู้สอนสาระต่างประเทศ ควรศึกษาตัวชี้วัด 
และหาวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3.  ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ ควรศึกษาตัวชี้วัด 
และหาวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
การจัดการเรียนรู้  
     
         
 

แนวทำงพัฒนำเพื่อใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน   
2)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3)  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
4)  ปรับปรุงกากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู 
5)  เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
6)  การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
 
 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 
- กิจกรรมอ่านคล่อง เขียน
คล่อง ทั้งห้องเรียน 
- กิจกรรมคิด ค านวณคล่อง ทั้ง
ห้องเรียน 
- กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ
ค า 
- กิจกรรมภาษาอาเซียนควรรู้ 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบบันทึกการคิดค านวณคล่อง 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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- กิจกรรมท่องสูตรคูณ 
2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

- แบบฝึกทักษะต่างๆ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 
- แบบทดสอบ ที่หลากหลาย 

 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 
 
 

-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
-โครงการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- จัดการเรียนการสอน DLTV 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/กิจกรรมค่าย
วิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน             
ชั้น ป.1-6 
-- ผล RT ป.1   
- ผลทดสอบ O-NETชั้น ป.6 
 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ   
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน       
 เพ่ิมเวลารู้  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
- กิจกรรมชุมนุม 

- การปลูกผักสวนครัว 
- บัญชีรายรับ รายจ่ายสหกรณ์
ร้านค้า 
-การประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ 
-การจัดป้ายนิเทศ 
-การเล่นอังกะลุง 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม   
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 
- โรงเรียนศีลห้า 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

- ภาพเข้าร่วมวันส าคัญ 
- สมุดออมทรัพย์ 
- การประกวดสวดมนต์ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 
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- กิจกรรมเล่นดนตรีได้ 
 ( อังกะลุง) 

- การแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยทุกวัน
ศุกร์ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- โครงการเรียนร่วม 
- กิจกรรมกลุ่มสี  
- กิจกรรมลดเวลาเรียน       
 เพ่ิมเวลารู้  
- กิจกรรมชุมนุม 

- บันทึกการท างานกลุ่มสี 
- บันทึกการสอนเด็กพิเศษ 
- แบบบันทึกการสอนเสริม 
- ภาพกิจกรรม 

 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมว่ายน้ าเพื่อชีวิต 
- กิจกรรม สานสัมพันธ์ บ้าน 
วัด (บวร) 
- กิจกรรม active play active 
learning 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ/์ผลงำนโดดเด่น 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

-โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนครู 
-โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แบบนิเทศติดตาม 
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
- ค าสั่งฯ 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา   
ของสถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

- โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนของครู  
-  การศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรดว้ยระบบ PLC 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย 
- วิจัยชั้นเรียน 
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5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

- โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา 
- กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
- มุมพักผ่อนสบายตาสบายใจ 
- ห้องสมุดเคลื่อนที่(ห้องสมุดมีชีวิต) 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
กาเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีจัดการศึกษาทางไกล 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- DLTV 
 

 
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 -โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ  ยุว
กาชาด 
 -กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
- โครงงาน 
- เกียรติบัตร 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ      
  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
  ต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก     การ
อ่าน 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมเวทีศักยภาพ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  
   เชิงบวก 
 
 

โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติด 
-กิจกรรมทักษะชีวิต 
- กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ห้องน่า
เรียน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- บรรยากาศห้องเรียน 
- มุมสื่อ/ศึกษาด้วยตนเอง 
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4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียน   
   อย่างเป็นระบบและน าผล 
   มาพัฒนาผู้เรียน 
 

-โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

- แบบประเมินต่างๆ 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้   
   ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา   
   และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้     
    
   

-โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-กิจกรรมตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

-ข้อมูลสารสนเทศ 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
-รายงาน SAR 
-รายงานการประชุม 
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ภำคผนวก 
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\ 

 
ประกำศโรงเรียนบ้ำนวังขวัญ 

เร ื่อง ให ้ใช้มาตรฐานการศ ึกษาระดับการศึกษาปฐมว ัยและระด ับการศ ึกษาข ั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา 

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

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเมื่อวันที่ ๖  
สิงหาคม พ.ศ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ
โรงเรียนบ้านวังขวัญ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถ ือว่าการประก ันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน ึ่งของการบร ิหารการศึกษาทีต่องด าเน ินการอย ่าง
ต ่อเน ื่อง โดยม ีการจัดท ารายงานประจ าาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านวังขวัญจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  19 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561  และประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

     (นางปัญจพร   แสงเมือง) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ
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           มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย     

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.๒๕61         

มี จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

1.1   เด ็กม ีพัฒนาการด ้านร ่างกาย แข็งแรง ม ีสุขน ิสัยที่ด ีและด ูแลความปลอดภัยของตนเองได ้ 
1.2 เด ็กม ีพัฒนาการด ้านอารมณ ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ ์ได ้ 
1.3 เด ็กม ีพัฒนาการด ้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท ี่ด ีของสังคม 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 โรงเร ียนส่งเสร ิมใหค้ร ูม ีความเชี่ยวชาญด ้านการจัดประสบการณ ์ 
2.4 โรงเร ียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเร ียนร ู้ อย ่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
3.1 คร ูจัดประสบการณ ์ที่ส่งเสร ิมให้เด ็กม ีการพัฒนาการทุกด ้านอย ่างสมด ุลเต ็มศักยภาพ 
3.2 คร ูสร ้างโอกาสให้เด ็กได ้ร ับประสบการณ ์ตรง เล่นและปฏิบัต ิอย ่างม ีความสุข 
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง                 
      การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังขวัญ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 
..................................... 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61   
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ 
2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ 
3) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) นักเรียนมีคุณสมบัติและค่านิยมตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) นักเรียนยอมรับที่อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
4) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตอาสาสังคม 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.๑. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.3. โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4.  โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัด                 

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจ ัดกำรเรยีนกำรสอนท ี่เน ้นผู้เรียนเป็นส ำค ัญ 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ
จริงและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้ 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนวังขวัญ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนการมีประเมินรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และ  โรงเรียนบ้านวังขวัญ ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 
 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังขวัญ มี
คุณภาพและได้มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและระรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

                       ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
                                                                               
        (นางปัญจพร   แสงเมือง) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ด ี
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดี 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ด ี
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดี 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดี 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ด ี
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง   
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
     ระดับ 5  ยอดเยี่ยม  ร้อยละ  85 - 100 
     ระดับ 4  ดีเลิศ   ร้อยละ  75 - 84 
     ระดับ 3  ดี   ร้อยละ  60 - 74 
     ระดับ 2  ปานกลาง  รอ้ยละ  50 - 59 
     ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  ร้อยละ    0 - 49 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละ 
               ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ด ี
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ด ี
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 

     ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ด ี
๒.๑  การมีเปา้หมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจสถานศึกษาที่ก าหนดชัดเจน ดี 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี



 

๗ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับ 5  ยอดเยี่ยม  ร้อยละ  85 - 100 
    ระดับ 4  ดีเลิศ            ร้อยละ  75 - 84 
    ระดับ 3  ดี   ร้อยละ  60 - 74 
    ระดับ 2  ปานกลาง  ร้อยละ  50 - 59 
    ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  ร้อยละ    0 - 49 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนวังขวัญ 
ที่   16 / 2563 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปี 2562 
…………………………………………………………………………….. 

 

 การรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 นั้นทาง
โรงเรียนได้จัดท ารายงานเป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีต่อไป  โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะท างานดังต่อไปนี้ 
 1.  นางปัญจพร  แสงเมือง                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ ประธานกรรมการ 
 2.  นางสมใจ  เอี่ยมแสน               ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ           รองประธานกรรมการ 
 3  นางประดับ  ทองชื่นตระกูล           ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ  กรรมการ 
 4.  นางสมใจ  เอี่ยมแสน          ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ  กรรมการ 
 5.  นางปัทมา  กระแบกหอม               ครูโรงเรียนบ้านวงัขวัญ  กรรมการ 
 6.  นางวนิดา พลับพลาทอง                ครูโรงเรียนบ้านวงัขวัญ  กรรมการ 
 7.  นางธวัลรัตน์   พรมเรือง           ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ  กรรมการ 
 8.  นางน้ าหวาน  บุญปก          ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ  กรรมการ 
 9.  นายนริศ  พุดซ้อน          ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ  กรรมการ 
 10.นางสาวภาณุการ์ ไกรกิจราษฎร์       ครูโรงเรียนบ้านวงัขวัญ  กรรมการ 
 11.นางสาวปริญญาภรณ์ สินประเสริฐ    ครพ่ีูเลี่ยงโรงเรียนบ้านวังขวัญ กรรมการ 
 12 นางสาวพลอยชมพู มั่นประสงค์       ครูธุรการ    กรรมการ 
 13 นางสาวภัทราพร เอ่ียมโอน            ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 14. นางดาราณีย์  จันทร์หอม         ครโูรงเรียนบ้านวังขวัญ        กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
 
                                                 
 

                                                          ( นางปัญจพร  แสงเมือง ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

 



 

๙ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

                        รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดโรงเรียนฟันดีไม่มีผุ จังหวัดสุโขทัย 
 

 



 

๑๐ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน  
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ) ปีการศึกษา 2560 

 
รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ประเภทคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ  



 

๑๑ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

 
 

รางวัลเหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

 
กิจกรรมการสร้างส่ือนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมทกัษะชีวติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓ 
 

                                                         

                                              รายงานประเมินตนเองประจ าปี 2562 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 

 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 


