
 

 

 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทยั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 
 

 
ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อฉบับนี้  จัดท าขึ้นตาม
กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐานได้แก่คุณภาพของ
ผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านวังตะคร้อในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
 

         
             (นายสมจิต  บุญชุ่ม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
                        ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปของผู้บริหาร   ๑ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   ๓ 
 ข้อมูลทั่วไป   ๓ 
 ข้อมูลครูและบุคลากร   ๔ 
 ข้อมูลนักเรียน  ๕ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ๖ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  ๗ 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง                                                                                   ๑๐ 
ระดับปฐมวัย                                                                                                        ๑๐ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก                                                                                        ๑๑ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                 ๑๓ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                        ๑๕ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                       ๑๙ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน    ๑๙ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๒๒ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ๒๔ 
ภาคผนวก                                                                                                                           ๒๖ 

๑. ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อเรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒. ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อเรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๓. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพท่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

๕. รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน  

 



๑ 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย : ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน : ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัยจึงส่งเสริมสนับสนุน จัดให้หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2562 ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน 2 คน มี
ความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อบรมตามที่จัดโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น และยังให้ครูผู้สอนร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเสริมสร้างประสบการณ์
ตรงระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูเข้าการรับคัดเลือกการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ด้านครูผู้สอน ตามโครงการ
4Q เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ได้รางวัลชนะเลิศ ของกลุ่มเครือข่าย จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  สถานศึกษาอ านวย
ความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้จัดประสบการณ์ใน
ห้องเรียน มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติมจากระบบ Uninet มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

      ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  มีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ
ทดลองวิทยาศาสตร์  โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะ การใช้สื่อและเทคโนโลยีมาบูรณาการการ
สอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากสื่อออนไลน์  การจัดประสบการณ์แบบสมดุลภาษา เน้น
ให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีจิตอาสาและความพอเพียง กิจกรรมกีฬาอนุบาล กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ต่อต้านโรคภัย และสิ่งเสพติด กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (พัฒนา EQ)  กิจกรรมสร้างสรรค์และงาน
ศิลปหัตถกรรม  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมนิทานคุณธรรม  กิจกรรมสืบสานรู้รักษ์วัฒนธรรมไทย  
กิจกรรมวิถีไทยในวันส าคัญต่าง ๆ และวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกถานศึกษาโดยผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อยู่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 95.59  
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.83  พัฒนาการด้านสังคม  อยู่ในคุณภาพระดับ
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.42 พัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   คิดเป็นร้อยละ 91.78 

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  
แผนปฎิบัติงานที่ 1  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  เพ่ิมประสบการณ์ การเรียนรู้

ให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนปฎิบัติงานที่ 2 ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ ความต้องการ

ของเด็กเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
แผนปฎิบัติงานที่ 3 จัดอบรมให้ครูด้านการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้าน การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   



๒ 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self  Assessment  Report  :  SAR ) 
 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ต าบลหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  
ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสมจิต  บุญชุ่ม  จ านวนครูและบุคลากร  ๑๑ คน  จ านวนนักเรียน  ๑๓๗ คน   

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ซึ่งในการจัดท าการประเมินตนเองนี้
มีข้อมูล  หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์  โดยโรงเรียนบ้านวังตะคร้อมีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  คณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมกันด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  อีกท้ังยังจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครู  และมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ DLTV ร่วมกับการสอนของครู โดยจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในบาง
วิชา อีกทั้งยังมีโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน โดยกระบวนการนี้เกิดจากการประชุมแผนงาน
ประจ าปีร่วมกัน มีการจัดท าแผนยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ จึงท าให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ระดับประเทศทุกวิชา ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยอยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และหลักสูตร
ของสถานศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๖๑  นอกจากการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาแล้ว โรงเรียนบ้านวังตะคร้อยัง
ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักสมุนไพร และภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อได้วิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน  โดยจะต้องพัฒนาให้นักเรียนมีการคิด
วิเคราะห์  การคิดให้หลากหลาย  และส่งเสริมให้ครูพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านที่ไม่ถนัด เพ่ือให้สามารถ
น ามาใช้พัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้มีคุณภาพต่อไป 
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๑. ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสมจิต  บุญชุ่ม   

ที่ตั้ง ๑๓๓ หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบ้านด่านลานหอย.จังหวัดสุโขทัย  
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑    
 โทร ๐๕๕๐๑๙๖๕๗    
 e-mail wangtakhro@hotmail.com   
 website http://school.obec.go.th/banwangtakhro/  
 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 เนื้อท่ี  ๒๗  ไร่  ๑  งาน  ๒๗  ตารางวา   
 เขตพ้ืนที่บริการ มีเขตพ้ืนที่บริการ ๒  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิกรี ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
 หมู่ที่ ๙ บ้านเตาปูน ต าบลหนองหญ้าปล้อง    

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อเริ่มก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๘๕  โดยความริเริ่มของ  
นายแก้ว  แน่งน้อย และนายม่อม  ทั่งโต  พร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  
พ้ืนต่ า มุงแฝก ไม่มีฝา จนกระทั่งแล้วเสร็จและเปิดท าการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖  โดยมี 
นายจรูญ ครุธอาจ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนในขณะนั้นจ านวน  ๓๕  คน 
 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ที่ดิน
และอาณาเขต ของโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ เป็นที่ราชพัสดุแปลงเลขท่ี ๔๗๙ หนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน นสล. (หนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง)  เลขที ่ ๔๕๔๑๐  เนื้อท่ี  ๒๗ ไร่ ๑  งาน  ๒๗  ตารางวา การได้มา ราษฎรยกให้ 
          สภาพชุมชนของโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ประกอบไปด้วยนักเรียนในเขตบริการ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ ต าบล หนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ต าบลวังตะคร้อ และเด็กนอกเขตบริการบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่ในเขตบริการของโรงเรียน
บ้านวังตะคร้อประกอบอาชีพท านา ท าไร่ เป็นหลัก มีบางส่วนที่ไม่มีที่นาจะประกอบอาชีพรับจ้ างทั่วไป และเผาถ่าน 
เสร็จจากฤดูท านาชาวบ้านจะไปรับจ้างทั่วไป  

http://school.obec.go.th/banwangtakhro/
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๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ 
นักการ 
ภารโรง 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

๑ ๐ ๙ ๐ ๐ ๑ ๑ 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ 

๐ ๐ ๗ ๑ ๓ ๐ 

๓) วิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู ค.ศ. ๑ ครู  ค.ศ. ๒ ครู ค.ศ. ๓ ครู  ค.ศ. ๔ ครู  ค.ศ.๕ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๒ ๑ ๓ ๓ ๐ ๐ 

 ๔) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน (ชม./สัปดาห์) 
บริหารการศึกษา ๓ ๒๒ 
ปฐมวัย ๑ ๒๒ 
ภาษาไทย ๑ ๒๒ 
คณิตศาสตร ์ ๑ ๒๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๒ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ๑ ๒๒ 

รวม ๑๐ ๒๔๐ 
 
  



๕ 
 

 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม   ๑๓๗  คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๑ 
อ.๓ ๑ ๔ ๘ ๑๒ 
รวม ๒ ๑๙ ๑๔ ๓๓ 
ป.๑ ๑ ๑๑ ๑๐ ๒๑ 
ป.๒ ๑ ๑๑ ๑๒ ๒๓ 
ป.๓ ๑ ๑๒ ๗ ๑๙ 
ป.๔ ๑ ๕ ๘ ๑๓ 
ป.๕ ๑ ๙ ๖ ๑๕ 
ป.๖ ๑ ๘ ๕ ๑๓ 
รวม ๖ ๕๖ ๔๘ ๑๐๔ 

รวมทั้งหมด ๘ ๗๕ ๖๒ ๑๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๓๓ ๓๐.๗๗ ๓๓.๓๓ ๗๖.๙๒ ๗๐.๗๓ 
คณิตศาสตร์ ๙๕.๒๔ ๙๕.๔๕ ๕๐.๐๐ ๒๓.๐๘ ๔๐.๐๐ ๖๑.๕๔ ๖๐.๘๙ 
วิทยาศาสตร์ ๙๕.๒๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๓๑ ๖๖.๖๗ ๕๓.๘๕ ๘๔.๖๘ 
ภาษาอังกฤษ ๙๐.๔๘ ๘๖.๓๖ ๖๖.๖๗ ๕๓.๘๕ ๕๓.๓๓ ๕๓.๘๕ ๖๗.๔๒ 
สังคมศึกษา ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๖๒ ๗๓.๓๓ ๗๖.๙๒ ๘๙.๑๕ 
ประวัติศาสตร์ ๙๐.๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๗๘ ๘๔.๖๒ ๗๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๗๐ 
สุขศึกษาและพละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๓๓ ๙๒.๓๑ ๙๗.๖๑ 
ศิลปะ ดนตรี ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๔๔ ๑๐๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๖๙.๒๓ ๘๘.๓๙ 
การงานฯ ๙๕.๒๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๓๓ ๙๒.๓๑ ๙๖.๘๑ 
รวมจ านวน ๙๖.๓๐ ๙๗.๙๘ ๘๕.๘๐ ๗๔.๓๖ ๖๕.๙๒ ๗๕.๒๑ ๘๒.๖๐ 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒๑ - - ๑๘ ๓ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๒ ๒๓ - ๑ ๑ ๒๐ ๒๑ ๙๕.๔๕ 
ป.๓ ๑๙ - ๑ ๔ ๑๓ ๑๘ ๙๔.๔๔ 
ป.๔ ๑๓ - ๖ ๕ ๒ ๗ ๕๓.๘๕ 
ป.๕ ๑๕ - ๘ ๑ ๖ ๗ ๔๖.๖๗ 
ป.๖ ๑๓ - ๑ ๖ ๖ ๑๒ ๙๒.๓๑ 
รวม ๑๐๔ - ๑๗ ๓๕ ๕๐ ๘๖ ๖๕.๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๒๑ - - - ๒๑ ๒๑ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๒ ๒๓ - - - ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ ๑๙ - - ๕ ๑๓ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๔ ๑๓ - - ๔ ๙ ๑๓ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๕ ๑๕ - - - ๑๕ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๖ ๑๓ - - ๕ ๘ ๑๓ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๐๔ - - ๑๔ ๘๘ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
๑.๕ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

      จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
  ๑. การอ่านออกเสียง  ๒๑ คน 
  ๒. การอ่านรู้เรื่อง   ๒๑ คน 
  ๓. รวม ๒ สมรรถนะ  ๒๑ คน  

 
 
 
 
 
 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๙๓.๑๒ ๘๖.๕๗ ๘๙.๘๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด  ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

๒๑ ๑๐๐ ๒๑ ๑๐๐ ๒๑ ๑๐๐ 



๘ 
 

 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ด้านภาษา ๕๔.๐๔   
ด้านค านวณ ๓๗.๓๘   
ด้านเหตุผล ๔๕.๔๗ -  
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๔๕.๖๓   

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๑.๕๓ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 

คณิตศาสตร์ ๔๒.๕๐ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๙.๑๓ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๕๐.๙๔ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๖๘.๓๑ ๖๑.๕๓  - ๖.๗๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๘.๗๕ ๔๒.๕๐ - ๑๖.๒๕ 
วิทยาศาสตร์ ๔๗.๘๓ ๔๙.๑๓ + ๑.๓๐ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๕๔.๓๘ ๕๐.๙๔ - ๓.๔๔ 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

รายวิชา 
จ านวนเต็ม 
ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๑๓ ๖ ๗๕.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๓ ๒ ๒๕.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๑๓ ๓ ๓๗.๕๐ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑๓ ๔ ๕๐.๐๐ 

 
 หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๓ คน บกพร่องทางสติปัญญา ๕ คน ไม่น ามาคิดร้อยละ 
 



๙ 
 

 

๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ห้องสมุด ๒๑ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 

สวนเศรษฐกิจพอเพียง ๒๑ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - - ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 

สนามกีฬา ๒๑ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 
 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ๒๑ ๑๒ - - - - - - 
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ ๒๑ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 

โรงอบสมุนไพรวัดวังตะคร้อ ๒๑ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 
วัดวังตะคร้อ ๒๑ ๑๒ ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 

ทัศนศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ - - ๒๑ ๒๓ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๑๓ 
 

๑.๗ ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
แหล่งที่ได้รับ จ านวนเงิน(บาท) 

- เงินงบประมาณ ๕๐๘,๘๘๓ 
- เงินนอกงบประมาณ ๕๔๕,๔๐๐ 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน ๑,๐๕๔,๒๘๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 ข้อมูลพัฒนาการระดับสถานศึกษา  

 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 ปี
การศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 

พัฒนาการ 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 

พัฒนาการ 

ด้านสังคม 

พัฒนาการ 

สติปัญญา 

อนุบาล 2 21 96.19 93.33 96.19 88.57 

อนุลาล 3 12 95.00 98.33 96.66 95.00 

รวม 33 191.19 191.66 192.85 183.57 

ร้อยละ 100 95.59 95.83 96.42 91.78 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามพัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้   
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพ
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จ ำนวนนักเรียนที่มีพัฒนำกำรแต่ละด้ำนในระดับ  3 ขัน้ไป
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ร้อยละนักเรียนทีม่ีพฒันาการแต่ละด้านในระดับ  3 ขึน้ไป



๑๒ 
 

 

อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย คุณภาพระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ  95.59                         

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่ งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตาม  ที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับ
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว คุณภาพระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.83                              

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่                  เป็นต้น  ยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
คุณภาพระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  96.42  

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และทางด้านภาษาอังกฤษ  
เด็กสามารถพูดทักทาย  สวัสดี  โดยใช้ภาษาการสื่อสารง่ายๆ ได้ คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 91.78 
จุดเด่น 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ คือ เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านจิตใจและทักษะวิทยาศาสตร์ ครู
จัดกิจกรรมการทดลองและโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย”ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
เองตามการจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะเด็กสามารถใช้แว่นขยาย แม่เหล็ก และสื่อทางวิทยาศาสตร์ได้
คล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าสงสัยและมีทักษะในการแสวงค าตอบหรือได้มาซึ่งค าตอบได้ เด็กมีทักษะการสื่อสาร การถาม 
การตอบ การแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป 

จุดควรพัฒนา 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลายเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ให้กับเด็กได้ปฏิบัติ
จริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  ผ่านการเล่น  และมีการติดตามนิเทศการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือประเมินพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  ฝึกให้เด็กได้คิดตามและมีความคิดรวบยอดจาก
กิจกรรม 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 95.59 
- โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 
- บันทึกการชังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
- โครงการอาหารกลางวัน 



๑๓ 
 

 

  

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 95.83 สังเกตได้จากการ
กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ 96.42 สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย 
อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 
91.78 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1.  กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
2.  กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
3.  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

   4. จัดกิจกรรมการปั้นดินน้ ามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
  สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดย
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากร  สื่อ เทคโลยี การจัดอาคาร
สถานที่ การให้ขวัญและก าลังใจ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2562 ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยโรงเรียนบ้านวังตะคร้อจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยจ านวน 2 
ห้องเรียน คือ อนุบาลปีที่ 2 และ 3 มีครูประจ าชั้นที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถเอาใจใส่ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี   

๓. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยครูประจ าการได้รับการ
พัฒนาเข้ารับการอบรมตามที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 100 และยังให้ครูผู้สอนร่วม
เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงระดับปฐมวัย จัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานทอง ส่งเสริมให้ครูเข้าการรับคัดเลือกการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ด้านครูผู้สอน ตามโครงการ4Q เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย จนได้รางวัลชนะเลิศ ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน  มีการจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกสัปดาห์  มีการนิเทศภายในเพ่ือให้ค าแนะน า ขวัญก าลังใจ
เป็นไปตามปฏิทินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  



๑๔ 
 

 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อ
การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ มีจัดของใช้ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า  แปรงสีฟัน 
จัดให้มีห้องน้ าส าหรับเด็กเฉพาะ จัดลานหน้าห้องให้สะดวก กว้างขวางส าหรับการจัดกิจกรรม จัดให้มีกะบะทราย มี
สนามเด็กเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ สถานศึกษา
อ าานวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครู  มีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้จัดประสบการณ์ในห้องเรียน ครูและเด็กสามารถใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
เพ่ือการจัดเรียนเรียนการสอนได้ทั่วถึงทุกห้องเรียน 
  6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยการสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานนี
อนามัย องค์กรเอกชน ระดมทุนจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเด็กทั้ง  4 ด้าน 

จุดเด่น 
1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์ 

3.  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพครูผลติสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

จุดควรพัฒนา 

        1. จัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน 

        2. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา เป็นต้น 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  กิจกรรมเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-  กิจกรรมจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน  
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

      1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
 



๑๕ 
 

 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์  ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  มีการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์  โครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะ การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาบูรณาการการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากสื่อออนไลน์ การจัด
ประสบการณ์แบบสมดุลภาษา เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฝึกความมีระเบียบวินัย มารยาท 
คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีจิตอาสาและความพอเพียง 
กิจกรรมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ  กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคภัยและสิ่งเสพติด กิจกรรมสร้างสรรค์และงาน
ศิลปหัตถกรรม กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันส าคัญต่างๆและวั นส าคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกถานศึกษาโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม   

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสู ตร
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง อิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น 
เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ  สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก         ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย การประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ   

จุดเด่น 

1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

จุดควรพัฒนา 

 จัดให้ครูได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   



๑๖ 
 

 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

- แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน   
 -การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม ตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
 -กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2. กิจกรรมพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน  คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  94.90 5 ยอดเย่ียม 
 1.1 มีพัฒนาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้ ท ากิจวัตประจ าวันไดด้้วย
ตนเอง 

 95.59 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ สุขภาพจิตดี มีความอดทน รอคอย ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณไ์ด้เหมาะสมกับวัย 

 95.83 5 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง มีความรับผดิชอบ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 96.42 5 ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทกัษะ
การแก้ไขปัญหา มีความรู้เรื่องมิตสิัมพันธ์ การกะประมาณ และแสวงหา
ความรู้ได ้

 91.78 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  80.00 4 ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท ของ
ท้องถิ่น 

 90.00 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  70.00 3 ดี 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  80.00 4 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัยและเพยีงพอ  80.00 4 ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนบสันุน
การจดัประสบการณ ์

 80.00 4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  80.00 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  82.50 4 ดีเลิศ 
๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่ง่เสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ 

 90.00 5 ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่น และปฏิบตัิอยา่งมี
ความสุข 

 80.00 4 ดีเลิศ 

๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

 80.00 4 ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการ เด็กไปปรับปรุง การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 80.00 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  85.80 4 ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

ส่วนที่ 3สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

1. ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์    ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  มีครูที่จบตรงวิชาเอกปฐมวัย จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามบริบทของชุมชน มีการประเมินผลพัฒนาการเด็กที่หลากหลาย  มีโครงการและ
กิจกรรมที่รองรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอกับ
เด็ก จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      - โครงการต่าง ๆ   
      -  หลักสูตสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ,แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
      - รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      - ผลงานเด็ก  ,แฟ้มสะสมผลงาน 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีพัฒนาการสมดุล ครบทั้ง 4ด้าน 
2. มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
3. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษาดูงาน 
เพ่ือรับหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฎิบัติงานที่ 1  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  เพ่ิมประสบการณ์ การเรียนรู้
ให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แผนปฎิบัติงานที่ 2 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก การ
พูดคุยปัญหาของเด็กแต่ละคนให้ผู้ปกครองได้รับรู้ เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 
แผนปฎิบัติงานที่ 3 จัดอบรมให้ครูด้านการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้าน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

 



๑๙ 
 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ๓ มาตรฐาน โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ประเด็นพิจารณา เครื่องมือ หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน 

เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

๑. ผลการทดสอบระดับชาติ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑. ผลการทดสอบระดับชาติ 
๒. แบบประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์
และเขียน 
๓. ปพ.๕/ปพ.๖ 

     ๒) มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑. โครงการการสอนโดยใช้
โครงงาน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 
๓. โครงงานนักเรียน 
๔. ปพ.๕, ปพ.๖ 

     ๓) มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม  

๑. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. ผลงานนักเรียน 
๓. ภาพถ่าย 
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ๔) มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

๑. โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนการสอน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แผนการสอน แฟ้มสะสมผลงาน 
๓. แบบบันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ 
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนรู้และ
ฝึกทักษะของผู้เรียน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. ปพ.5 
๔. ปพ.6 

     ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. ผลงานนักเรียน 
๓. ภาพถ่าย 



๒๐ 
 

 

 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

  ผู้เรียนมีความสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านได้คล่อง 
รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้และสามารถใช้ 
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 อยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) สูงกว่า 
ระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด และยังส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินความ 
สามารถด้านการอ่านออกและอ่านรู้เรื่อง ในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที๑่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าระดับ 
ประเทศ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ 
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ร้อยละ ๗๑.๕๗  
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของ 
ชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา  
มารยาทของสังคม 

  ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านภาษา
และด้านค านวณ การน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบันด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑–ป.๖ ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
ห ล ง ใ ห ล กั บ ค่ า นิ ย ม ต่ า ง ช า ติ จ น เ กิ ด ก า ร
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

ประเด็นพิจารณา เครื่องมือ หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม 
ที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

๑. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/ 
การพัฒนาวินัยและจริยธรรมนักเรียน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๓. ภาพถ่าย 

     ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

๑. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
๒. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. ภาพถ่าย 
 

     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/ 
การพัฒนาวินัยและจริยธรรมนักเรียน 
๓. โครงการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. ภาพถ่าย 
 
 
 

     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

๑. โครงการโรงเรียนสีขาว 
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
นักเรียน 
๓. โครงการอาหารกลางวัน 
๔. โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 

๑. บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูง และแบบ
สังเกต และสัมภาษณ์ 
๒. แบบประเมินผลและแบบสังเกต
ทักษะการเล่นกีฬา 
๓. ภาพถ่าย 



๒๑ 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
๑ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
๒.๓ เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-Net , 
NT ,RT ของโรงเรียนให้
สูงขึ้น 
 
 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมคณะครูเพื่อ
วางแผนด าเนินงาน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือวางแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔.๑ วิเคราะห์นักเรียน 
๔.๒ วิเคราะห์ข้อสอบ 
๔.๓ จัดท าเอกสาร ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(สื่อ ๖๐ พรรษา) 
๔.๔ สอนเสริมเด็กเก่งเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ  และสอนซ่อม
เสริม เด็กอ่อนเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียน 
๔.๕ ส่งเสริมการอ่านเขียน
ค าพ้ืนฐานภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  
๔.๖ จัดติวเข้ม NT ใน
ระดับชั้น ป.๓ และ O-net 
ในระดับชั้น ป.๖ 
๔.๗ จัดติวสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลางในระดับชั้น 
ป.๒,ป.๔,ป.๕ 
๕. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
๖. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน 
- นักเรียนชั้น ป.๑,ป.๓ 
และ ป.๖ มีคะแนนผล
การทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ 
ประเทศ  
- นักเรียนชั้น ป.๒,ป.๔ 
และ ป.๕ มีคะแนนผล
การทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานกลางระดับ
เ ขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  
เฉลี่ยรวมอยู่ในล าดับที่
ไม่เกิน ๑๐ 
 

 
 



๒๒ 
 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา เครื่องมือ หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. โครงการแผนการรับนักเรียน ๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบประเมิน 
 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
สถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน/แนะแนว 
๒. โครงการแผนการรับนักเรียน 
๓. โครงการประชุมผู้ปกครอง/
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. การตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม 
๓. แบบสังเกต 
๔. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลัก 
สูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

๑. โครงการส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 
๒. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ฝึกทักษะ
ของผู้เรียน 
 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดและ
บันทึกการยืมหนังสือ 
๓. แบบสังเกต และแบบทดสอบ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้ 
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมงาน 
และสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสอบถาม 
 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๑. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบบันทึกและประเมินต่าง ๆ 
   - บันทึกแหล่งเรียนรู้ 
   - บันทึกคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
    - ประเมินสภาพแวดล้อม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

๑. โครงการบริหารพัสดุสินทรัพย์และ
จัดซื้อวัสดุส านักงานโรงเรียน 
๒. โครงการจัดท าและพัฒนางาน
ข้อมูลสารสนเทศ 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบประเมินและแบบ
ตรวจสอบภายใน 
๓. เอกสารแผนปฏิบัติการ, แผนกล
ยุทธ์และข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
 



๒๓ 
 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

     สถานศึกษามีการประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการ เรี ยนรู้ ได้ อย่ า งมีคุณภาพ มีการ
ด า เนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     
      เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ 
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบที่ชัดเจน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฎิบัติงานที่ ๑  โครงการจัดท าและพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพ ของสถานศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 
  



๒๔ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา เครื่องมือ หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑. โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ 
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือ–ยุวกาชาด) 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบบันทึกออมทรัพย์
นักเรียน 
๓. แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
๒. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ 
๓. โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบบันทึกการผลิตสื่อ 
๓. แบบสังเกตการจัดกิจกรรม 
๔. แบบสอบถามและประเมิน
กิจกรรม 
๕. แผนการสอนและแฟ้มสะสม
ผลงานนักเรียน 
๖. แบบบันทึกการใช้
คอมพิวเตอร์ 

๓.๓ มีบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
๒. โครงการพัฒนาและผลิตสื่อประกอบ 
การเรียนการสอน 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบบันทึกการผลิตสื่อ 
๓. แบบสอบถามและประเมิน
กิจกรรม 
๔. แผนการสอนและแฟ้มสะสม
ผลงานนักเรียน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
ผู้เรียน 

๑. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

๑. รายงานการสรุปโครงการ 
๒. แบบสังเกตการจัดกิจกรรม 
๓. แบบสอบถามและประเมิน
กิจกรรม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑. กระบวนการ PLC 
๒. การประชุมประจ าเดือน 

๑. บันทึกการประชุม  



๒๕ 
 

 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

           ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริ ง  มีการให้วิ ธีการและแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่ อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนา
ความสามารถในด้านที่ไม่ถนัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดย
การเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็น
เด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น  รักในท้องถิ่น  สามารถน าไป
ปฏิบัติ ในชี วิ ตประจ าวัน ได้  นอกจากนี้ ควร พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อการ
แสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฎิบัติงานที่ ๑  โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและการประเมินผล ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
 แผนปฎิบัติงานที่ ๒  จัดท ากระบวนการ PLC  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

ภาคผนวก   
 

๑. ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อเรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒. ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อเรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

๓. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพท่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

๕. รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

.......................................... 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 

 
 

(นายชัยวัฒน์  สินยอง) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
 
 
 
 

 
 

 (นายสมจิต  บุญชุ่ม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียน บ้านวังตะคร้อ 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
................................................ 

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา   ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ       
เมื่อวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิก
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาลงวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  .ในการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  จึง
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ 
การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
           ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

                     
     (นายสมจิต   บุญชุ่ม) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
 
 
 



๒๙ 
 

 

 
 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นวังตะคร้อ 

 เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั  
และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

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

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 
     ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
     ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
     ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
      ๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
      ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
      ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
      ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
      ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
     ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
     ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
     ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

------------------------ 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
        ๕. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 
        ๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (O-net) ตามศักยภาพ 
        ๗.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (NT) ตามศักยภาพ 
        ๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
        ๙. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชน 
        ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
        ๓)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
        ๔)  ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุ 
        ๕)  ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ชัดเจน และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
     ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

          ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          ๒.๓ สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถครบทุกชั้นเรียน 
          ๒.๔ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
     ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ      
และได้มาตรฐาน 
๔. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 
 ๕. การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 



๓๑ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. มีแผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 



๓๒ 
 

 

       
 

ประกาศ โรงเรียนบา้นวังตะคร้อ 
เรื่อง ก าหนดค่าเปา้หมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
.................................................. 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ
วันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ และโรงเรียนบ้านวังตะคร้อได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 

                                                                
              

     (นายสมจิต   บุญชุ่ม) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๓๓ 
 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  

 เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 

มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวยั ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
     ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดีเลศิ 
     ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ ระดับดีเลศิ 
     ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชกิท่ีดีของสังคม ระดับดีเลศิ 
     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ ระดับด ี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับด ี
      ๒.๑ มีหลักสตูรครอบคลมุพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลศิ 
      ๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับด ี
      ๒.๓ ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ ์ ระดับด ี
      ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย         และเพียงพอ ระดับดีเลศิ 
      ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับด ี
      ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับด ี
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับด ี
      ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ระดับด ี
     ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัอิย่างมีความสุข ระดับด ี
     ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับด ี
     ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา • มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญญายังไม่บรรลุตาม

เป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 
ปลานกลาง •  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญญายังไม่บรรลุ

ตามเปา้หมายที่ สถานศึกษาก าหนด   
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมใน การพัฒนาเด็กท่ียังไม่บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดี • มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ • มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่ สถานศึกษาก าหนด   
• มีการจัดประสบการณ์การเรียนรต้ามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมใน การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ยอดเยี่ยม •  มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญญาบรรลุตามเปา
หมายที่ สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา  
•  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมใน การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   
• มีส่วนร่วมของพ่อแม ่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวของในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา • มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไม่ยืดหยุ่น ไมส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและบริบท ของทองถิ่น   
• มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ปลานกลาง •  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และบริบท ของทองถิ่น   
•  มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ไมส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ดี • หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของ ท้องถิ่น   
• จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน   
• มีการสงเสริมใหค้รูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณที่สงผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล   



๓๕ 
 

 

• จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย   
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของ สถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ • มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น   
• จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน   
• มีการสงเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู 
• จัดสภาพแวดลอมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย  
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาการชี้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณา
การการปฏิบัติงานและเปิด โอกาสให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม • มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษา ปฐมวัยและบริบทของทองถิ่น   
•  จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน   
•  มีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ หลากหลาย  
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   
•  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มี
การชี้แนะ ระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา บูรณาการ การปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวของทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมจนเป็นแบบอยางท่ีดีและได้รับการยอมรับจาก ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวของ 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา • จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ไม่สมดุล  • ไมส่ร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตาม ความต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 



๓๖ 
 

 

ปลานกลาง • จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล   
• สรางโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
อิสระตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

ดี • จัดประสบการณ์ที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และ สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล   
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น    และปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรู้ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   
• จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  • ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวของมีส่วนร่วม น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ • จัดประสบการณที่สงเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศกัยภาพ โดยความรวมมือของพ่อแม ่    
และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวของ   
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลง
มือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข   
• จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมี
ส่วนร่วม ใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวของมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม • จัดประสบการณ์ที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือ ของพ่อแม่
และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวของ และเป็นแบบอยางที่ดี  • สร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยางมีความสุข  
• จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมี
ส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
• ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้ เกี่ยวของมีส้วนร้วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

การตดัสนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยรวม 

ระดับยอดเยีย่ม  
(รอยละ ๙๐ ขึ้นไป) 

ระดับดีเลศิ 

(รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙) 
ระดับด ี

(รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) 
ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐) 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพ
ของเด็ก อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม   
• มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคมและ  
สติปญญา บรรลุตาม 
เปา้หมาย ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด มีความ พร้อมใน 
การศึกษา ประถมศึกษา 

•มีการจัดประสบการณ์ 
การ เรียนรูตามหลักสูตร
และมี แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เสริมในการ
พัฒนาเด็กอย่าง เป็น
ระบบและต่อเนื่อง   
• มีสวนรวมของพ่อแม ่
ครอบครัว ชมุชน และทุก 
ฝ่าย ท่ีเกี่ยวของในการ 
ส่งเสริม พัฒนาการของ
เด็ก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของ
เด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ  
• มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปญญา บรรลุตาม 
เปา้หมาย ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด   
• มีการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรูตามหลักสูตรและมี 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่าง 
เปน็ระบบและตอ่เน่ือง 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของ
เด็ก อยู่ในระดับดี   
• มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปญญา บรรลุตามเปา้หมาย 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
อยู่ในระดับปานกลาง    •มี
พัฒนาการดา้นร่างกาย  อารมณ 
จิตใจ สังคมและ  สติปญญายัง
ไมบรรลุตาม  เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา ก าหนด  
• มีการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรูตามหลักสูตรและมี 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เสริมในการพัฒนาเด็กท่ียัง ไม่ 
บรรลุตามเปา้หมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของ
เด็ก อยู่ในระดับก าลังพัฒนา  
• มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ  
สติปญญา ยังไม่บรรลุตาม  
เปา้หมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

ระดับยอดเยีย่ม  
(รอยละ ๙๐ ขึ้นไป) 

ระดับดีเลศิ 

(รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙) 
ระดับด ี

(รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙) 
ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙) 
ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐) 
มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการ บริหารและ
การจัดการ อยู่ใน ระดับ
ยอดเยี่ยม  
• มีการประเมินและ
พัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษาให้ สอด คลอง
กับหลักสูตร การศึกษา 
ปฐมวัยและ บริบทของ
ทองถิ่น  
•จัดครูให้เพียงพอและ 
เหมาะสมกับชั้นเรียน  
•มีการสงเสริมให้ครูมี 
ความ เชี่ยวชาญด้านการ
จัด ประสบการณ์ท่ีสง่ผล
ต่อ คุณภาพเด็ก เป็น
รายบุคคล ตรงความต้อง 
การของครู และ
สถานศึกษา  
• ให้มีชุมชนการเรียนรูทาง 
วิชาชีพจัดสภาพแวดล้อม 
อย่างปลอดภัย และมีส่ือ 
เพื่อ การเรียนรูอย่าง
เพียงพอและหลากหลาย   
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ 
จัดประสบการณ์เหมาะสม 
กับบริบทของสถานศึกษา   
• มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี 
เหมาะสมและต่อเน่ือง มี
การ ชี้แนะระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน ของ 
สถานศึกษา บูรณาการ 
การปฏิบัติงานและเปิด
โอกาส ใหผู้เ้กี่ยวของทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม จนเป็น
แบบ อยางที่ดีและได้รับ 
การยอมรับจากชุมชนและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวของ    

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ 
บริหารและการจัดการ อยู่ใน 
ระดับดีเลิศ  
• การประเมินและพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาให้ สอด 
คลองกับหลักสูตร การศึกษา 
ปฐมวัยและ บริบทของท้องถิ่น  
• จัดครูให้เพียงพอและ 
เหมาะสมกับชั้นเรียน  
• มีการส่งเสริมให้ครูมี ความ 
เชี่ยวชาญดา้นการจัด ประสบ 
การณ์ท่ีสง่ผลตอ่ คุณภาพเด็ก 
เปน็รายบุคคล ตรงความต้อง 
การของครูและสถานศึกษา  
•จัดสภาพแวดล้อมอย่าง 
ปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการ 
เรียนรู้อย่างเพียงพอ และ 
หลากหลาย   
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและสื่อการ เรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนการ จัด
ประสบการณ์เหมาะสม กับ
บริบทของ สถานศึกษา   
• มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา การ 
ชี้แนะระหวางการปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานท่ีส่งผลตอ่คุณภาพ 
มาตรฐานของสถานศึกษา 
บูรณาการการปฏบัติงาน          
และเปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวของ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ 
บริหารและการจัดการ อยู่ใน 
ระดับดี  
• หลักสูตรสถานศึกษาท่ี 
ยืดหยุ่น สอดคลองกับ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และบริบทของทอ้งถิ่น   
• จัดครูให้เพียงพอและ 
เหมาะสมกับชั้นเรียน   
• มีการส่งเสริมให้ครูมี ความ 
เชี่ยวชาญดา้นการจัด ประสบ 
การณ์ท่ีสง่ผลตอ่ คุณภาพเด็ก 
เปน็รายบุคคล  
• จัดสภาพแวดล้อมอย่าง 
ปลอดภัย และมีส่ือเพื่อการ 
เรียนรู้อย่างเพียงพอ และ 
หลากหลาย   
• ให้บริการสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบ 
การณ์เหมาะสม กับบริบทของ
สถานศึกษา   
• มีระบบบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี 
ส่งผลตอ่คุณภาพตาม 
มาตรฐานของสถานศึกษา 
และเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวของ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ 
บริหารและการจัดการ อยูใน 
ระดับปานกลาง  
• มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี  ยืด
หยุน สอดคลองกับ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบท
ของทองถิ่น   
•  มีระบบบริหารคุณภาพ แต่ ไม่
ส่งผลตอ่การพัฒนา คุณภาพ 
เด็กปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการ 
บริหารและการจัดการ อยู่ใน 
ระดับก าลังพัฒนา  
• มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี ไม่ 
ยืดหยุน ไมส่อดคลอ้ง กับ 
หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย 
และบริบทของ ท้องถิ่น       มี
ระบบบริหารคุณภาพ      แต่
ไมส่่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย 

 

 

 



๓๙ 
 

 

ระดับยอดเยีย่ม  
(รอยละ ๙๐ ขึ้นไป) 

ระดับดีเลศิ 

(รอยละ ๘๐.๐๐ – 
๘๙.๙๙) 

ระดับด ี

(รอยละ ๗๐.๐๐ – 
๗๙.๙๙) 

ระดับปลานกลาง 

(ร้อยละ ๖๐.๐๐ – 
๖๙.๙๙) 

ระดับก าลังพัฒนา 

(น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐.๐๐) 

มาตรฐานท่ี ๓ การจดั
ประสบการณ์ท่ีเน้นเดก็เป็นสําคญั 
อยู่ในระดบัยอดเย่ียม   
• จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เดก็มีพฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสต ิ
ปัญญาอย่าง สมดลุเตม็ 
ศกัยภาพโดย ความร่วมมือ ของ
พ่อแม่ และครอบครัว ชมุชนและ 
ผเูก่ียวของ และ เป็นแบบอยางที่
ดี   
• สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตัิ
กิจกรรม เรียนรู้ ลงมือทํา และ
สร้างองค์ ความรู้ด้วย ตนเอง
อยา่งมีความสขุ   
• จดับรรยากาศและสภาพ 
แวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้โดยเดก็มีสวน ร่วม ใชส่ือ
และเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมกบัวยั  
• ครูประเมินพฒันาการเดก็ ตาม
สภาพจริงดวยวธีิการ ท่ี
หลากหลาย โดยผู้ปกครอง และผู้
เก่ียวของ มีส่วนร่วม  นําผลการ
ประเมินท่ีได้ไปปรับปรุง การจดั
ประสบการณ์ และ พฒันาเดก็ 

 

มาตรฐานท่ี ๓ การจดั
ประสบ การณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสําคญั อยู่ ในระดบัดี
เลิศ   
• จดัประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริม ให้ เดก็มี
พฒันาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ สงัคม และ
สตปัิญญา อย่างสมดลุเตม็ 
ศกัยภาพ โดยความรวมมือ 
ของพ่อแม่ และครอบครัว 
ชมุชน และผเูก่ียวของ   
• สร้างโอกาสให้เดก็ได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่น และ 
ปฏิบตักิิจกรรม เรียนรู้ ลง
มือ ทํา และสรางองค์
ความรู้ด้วย ตนเองอยางมี
ความสขุ   
• จดับรรยากาศและ สภาพ 
แวดล้อมใน ห้องเรียนท่ีเอือ้ 
ตอ่การเรียนรู้โดยเดก็มีสวน 
ร่วม ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมกบัวยั  
•ครูประเมินพฒันาการเดก็ 
ตามสภาพจริงดวยวธีิการ 
ท่ี หลากหลาย โดย
ผู้ปกครอง และผู้ เก่ียวข้อง 
มีส่วนรวม่  นําผลการ
ประเมินท่ีได้ไป ปรับปรุง 
การจดัประสบการณ์ และ
พฒันาเดก็  
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัด
ประสบ การณ์ ท่ีเน้นเด็ก
เปน็ส าคัญ อยู่ในระดับดี  
• จัดประสบการณท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปญัญา อย่างสมดุล 
เต็ม ศักยภาพ ของเด็ก
เปน็รายบุคคล   
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่น 
และ ปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรู้ ลงมือ ท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วย ตนเองอ
ยางมีความสุข  
•จัดบรรยากาศและ สภาพ 
แวดลอ้มในหอ้งเรียนท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ ใชส้ื่อ และ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย • ครูประเมิน
พัฒนาการเด็ก ตามสภาพ
จริงดวยวิธีการ ท่ี 
หลากหลาย โดย
ผูป้กครอง และผู้เกี่ยวของ 
มีส่วนร่วม น าผลการ
ประเมินท่ีได้ไป ปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์ และ
พัฒนาเด็ก 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัด
ประสบ การณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ อยู่ในระดับปานกลาง  
• จัดประสบการณ์ท่ีสง่เสริม 
ให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปญัญาอย่าง 
สมดุล   
• สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่น และ 
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความตอ้งการ ความ
สนใจ และ ความสามารถ
ของเด็ก 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัด
ประสบ การณ์ท่ีเน้นเด็ก
เปนส าคัญ อยู่ในระดับ
ก าลังพัฒนา   
• จัดประสบการณ์ท่ีสง
เสริม ใหเ้ด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปญัญาไม่สมดุล   
•ไมส่ร้างโอกาสให้เด็ก
ไดร้ับ ประสบการณ์ตรง 
เลน่และ ปฏิบัติกิจกรรม 
อย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 

 

  

  
 



๔๐ 
 

 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ดี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
        ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ดีเลิศ 
        ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสมตามระดับชั้น ดี 
        ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น ดี 
        ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ดี 
        ๕. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ๒ ขึ้นไป ดี 
        6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(O-net, ) ตาม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

        ๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ(NT ) ตาม
,ศักยภาพ 

ดี 

        ๘. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
        ๙. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน 

ยอดเยี่ยม 

        ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
        ๓)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ดี 
        ๔)  ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุ 
        ๕)  ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออม 

ดีเลิศ 
ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
  ๑.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ชัดเจน และเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

ดีเลิศ 

     . การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดี 
        ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดี 

        ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
    ๒.๓ สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถครบทุกชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
        ๒.๔ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดี 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ ผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดี 

   ๔. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ดีเลิศ 
  



๔๑ 
 

 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

 
ค่าเป้าหมาย 

ต่างๆ และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย  
    ๕. การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดี 
๑. มีแผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

    ๒. มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ดี 

 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็ก
สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน เขียน ได้เหมาะสม
ตามระดับชั้นโดยใช้แบบ
ประเมินการอ่านการเขียนของ
ส านักทดสอบมาตรฐาน 

นักเรียนร้อยละ 80.00 ขึ้น
ไปมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 70.00 มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสารและการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 60.00   มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสารและ
การคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 50.00 

มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของ                          
แต่ละระดับชั้น 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
49.00 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน                       
การสื่อสารและการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของ                    
แต่ละระดับชั้น 

 2. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้น(แบบ
สรุปผลการทดสอบแต่ละชั้น 

นักเรียนร้อยละ 80.00 ขึ้น
ไปมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 70.00-
79.00มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 60.00-
69.00มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 50.00-
59.00มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
40.00มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 
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3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 60.00 ขึ้น
ไปมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 50.00-
59.00มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 40.00-
49.00มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 30.00-
39.00มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
29.00มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

 5. ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรมีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ผู้เรียนมีเกรดในแต่ละวิชา
สูงกว่าระดับ 2                  
ร้อยละ 80.00ขึ้นไป 

ผู้เรียนมีเกรดในแต่ละวิชาสูง
กว่าระดับ 2                  
ร้อยละ 70.00-79.00 

ผู้เรียนมีเกรดในแต่ละวิชา
สูงกว่าระดับ 2                  
ร้อยละ 60.00-69.00 

ผู้เรียนมีเกรดในแต่ละ
วิชาสูงกว่าระดับ 2                  
ร้อยละ 50.00-59.00 

ผู้เรียนมีเกรดในแต่ละวิชา
ต่ ากว่าระดับ 2 ร้อยละ 
40.00 

 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ                 
(O-net ) ศักยภาพ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
ระดับประเทศ 2            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
ระดับประเทศ 1               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากว่าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ                 
(NT) ศักยภาพ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
ระดับประเทศ 2            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
ระดับประเทศ 1               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากว่าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 

8. ผู้เรียนมีความสามารถใน นักเรียนร้อยละ80.00
ผู้เรียนมีความสามารถใน 

นักเรียนร้อยละ70.00ผู้เรียน
มีความสามารถใน 

นักเรียนร้อยละ60.00
ผู้เรียนมีความสามารถใน 

นักเรียนร้อยละ50.00
ผู้เรียนมีความสามารถใน 

นักเรียนร้อยละ40.00
ผู้เรียนมีความสามารถใน 
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การสร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม 

9. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 

 และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะ 

ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ80.00 

มีความรู้และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ70.00 

มีความรู้และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ60.00 

มีความรู้และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ50.00 

มีความรู้และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ40.00 

มีความรู้และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   1) มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 80.00 ขึ้น
ไปคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 75.00-
79.00คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 60.00-
69.00คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของชุมชน 

นักเรียนร้อยละ 50.00-
59.00คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชน 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
40.00คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของชุมชน 

 

   2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ 80.00 ขึ้น
ไปมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ 75.00-
79.00มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ 60.00-
69.00มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ 50.00-
59.00มคีวามภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
40.00มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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   3)  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 80.00 ขึ้น
ไปผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 75.00-
79.00ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 60.00-
69.00มีผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย 

นักเรียนร้อยละ 50.00-
59.00ผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
40.00 ผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

4)  ผู้เรียนรักษาสุขภาพกาย-
อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุ 

นักเรียนร้อยละ 80.00 ขึ้น
ไปผู้เรียนรักษาสุขภาพ
กาย-อารมณ์ของตนเองได้
ตามอายุเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 75.00-
79.00มีผู้เรียนรักษาสุขภาพ
กาย-อารมณ์ของตนเองได้
ตามอายุเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 60.00-
69.00มีผู้เรียนรักษา
สุขภาพกาย-อารมณ์ของ
ตนเองได้ตามอายุเหมาะสม
ตามระดับชั้น 

นักเรียนร้อยละ 50.00-
59.00มีผู้เรียนรักษา
สุขภาพกาย-อารมณ์ของ
ตนเองได้ตามอายุ
เหมาะสมตามระดับชั้น 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
40.00มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยได้
เหมาะสมตามระดับชั้น 

5)  ผู้เรียนรู้จักประหยัดอด
ออม 

นักเรียนร้อยละ 80.00 ขึ้น
ไปมีการฝากออมทรัพย์
สม่ าเสมอ 

นักเรียนร้อยละ 75.00-
79.00 มีการฝากออมทรัพย์
สม่ าเสมอ 

นักเรียนร้อยละ 60.00-
69.00 มีการฝากออม
ทรัพย์สม่ าเสมอ 

นักเรียนร้อยละ 50.00-
59.00 มีการฝากออม
ทรัพย์สม่ าเสมอ 

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
40.00 มีการฝากออมทรัพย์
สม่ าเสมอ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   1.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาที่
ก าหนดไว้ชัดเจน และเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน  

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจนสอดคล้อง 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนด  

เป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดไม่ชัดเจน 
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   2. การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

      2.1 การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคน และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

 

 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียนทุกลุ่มเป้าหมาย 
และมีการด าเนินการ 

 

 

 

พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
ผู้เรียน และมีการ
ด าเนินการ 

 

 

 

พัฒนาวิชาการท่ีไม่
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบ
ทุกคน และด าเนินการ
อย่างไม่ เป็นรูปธรรม 

 

     2.2 การวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80.00 ขึ้นไปครู
และบุคลากร มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ร้อยละ 70.00 ครูและ
บุคลากร มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ร้อยละ 60.00 ครูและ
บุคลากร มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ร้อยละ 50.00 ครูและ
บุคลากร มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ร้อยละ 40.00 ครูและ
บุคลากร มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

     2.3 สถานศึกษาจัดครูที่มี
ความรู้ความสามารถครบทุก
ชั้นเรียน 

มีครูครบทุกชั้นเรียน 

ตรงเอก 

มีครูครบชั้นเรียนไม่ตรงเอก มีครูไม่ครบชั้นเรียน 1 
ห้อง 

ครูไม่ครบชั้นเรียน 2 
ห้อง 

ครูไม่ครบชั้นเรียน 3 ห้อง 
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     2.4 การวางแผนการ
บริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
น าไป ประยุกต์ใช้ได้  

และด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ  

บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบล้วน ทันสมัย และน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือ
ทันสมัย หรือน าไป 

ประยุกต์ใช้ได้ 

 

จัดการข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัยและไม่
มีการน าไปประยุกต์ใช้ 

 

จัดการข้อมูลสารสนเทศที่
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการ
น าไปประยุกต์ใช้ 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

   3. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อ ผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 80.00 ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  

 

ร้อยละ 70.00 ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  

 

ร้อยละ 60.00 ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  

 

ร้อยละ 50.00 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ  

 

ร้อยละ 40.00 ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ  

 

   4. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ อาคารเรียน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ปลอดภัย 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดีและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดี  

กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 
ทั่วถึง 

 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดี 

กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดี 

 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ไม่ดี
และไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ 

  5. การนิเทศ  ก ากับ 
ติดตาม 

สถานศึกษาก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

สถานศึกษาก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม ชัดเจน 

สถานศึกษาก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาแต่
เป็นไปตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

สถานศึกษาก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัด
การศึกษาแต่ไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนที่ก าหนด 

.ไม่มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

   1. มีแผนการจัดการเรียนรู้
และด าเนินการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ครูร้อยละ80.00 มี
แผนการสอนในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ70.00 

มีแผนการสอนในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

ครูร้อยละ60.00 

มีแผนการสอนในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการคิด 

ครูร้อยละ50.00 

มีแผนการสอนในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

ครูร้อยละ40.00 

ไม่มีแผนการสอนในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

   2. มีการใช้สื่อการสอน โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ80.00มีการใช้สื่อ
การสอน โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ครูร้อยละ70.00 

มีการใช้สื่อการสอน โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ60.00มีการใช้สื่อ
การสอน โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ร้อยละ50.00 มีการใช้
สื่อการสอนเป็นบางครั้ง  

โดยครูและนักเรียน 

ร้อยละ40.00 

มีใช้สื่อการสอนเป็น
บางครั้ง โดยครูก าหนดเอง 

   3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก เด็กสามารถเรียนรู้
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

นักเรียนร้อยละ80.00 

มีความสามารถในการ
เรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ไดอ้ย่างมีความสุขและไม่
ขาดเรียน 

นักเรียนร้อยละ70.00 

มีความสามารถในการเรียน
รู้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุขและขาดเรียนบ้าง 

นักเรียนร้อยละ60.00 

มีความสามารถในการ
เรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้ 

นักเรียนร้อยละ50.00 

มีความสามารถในการ
เรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้แต่ขาดเรียนบ่อยครั้ง 

ร้อยละ40.00 

ไม่มีความสามารถในการ
เรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ไม่ได้ขาดเรียนเป็นประจ า 
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          ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
ที่  ๑๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
............................................................... 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ , 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งข้ันตอนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายใน  คือ  การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี
ถัดไป  และน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  ต่อสาธารณชน  และเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
๑. นายสมจิต  บุญชุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ประธานกรรมการ 
๒. นายนิกร    จันทร์อินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน กรรมการ 
๓. น.ส.นุชดา  ทรัพย์ประชา ครูช านาญการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

     ลงชื่อ   
           ( นายสมจิต  บุญชุ่ม) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ  
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 
ที่        ๒๙    /   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  
(Self Assessment Report : SAR)   

.....................................................................................................  
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการ

ประเมินภายในและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ 
ดังนั้น   โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการ
สื่อสารให้ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนต้องจัดท าบทสรุป 
การประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอ สมศ. ส าหรับการประเมินภายนอก โดยยึดมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง   (Self Assessment Report 
: SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก  
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการจัดท าข้อมูลเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินเป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุ   ประสงค์  

   ๒. คณะกรรมการจัดท าข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา  ด้วย
ตนเองและจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.ก าหนด ๓ มาตรฐานเก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการประเมินภายนอก   
    
 
             เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 
               ๑.นายสมจติ   บุญชุ่ม         ผอ.โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ       ประธานกรรมการ 
               ๒.นายนิกร     จันทร์อินทร์  ผอ.โรงเรยีนบ้านหนองจิกตีนเนิน   รองประธานกรรมการ 
               ๓.นางวิมลรัตน์     ภาษี       ครูโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ           กรรมการและเลขานุการ 
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   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เกิดผลดีต่อทางราชการ 

 
             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
  สั่ง ณ วันที่   ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒             

 
   
         
              (นายสมจิต    บุญชุ่ม ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวังตะคร้อ 
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