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ค าน า 

        รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับการศึกษาปฐมวยั
และขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบา้นวงักร่าง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 
เล่มน้ี เป็นการรายงานสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะทอ้นผลของการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัปฐมวยั   3  มาตรฐาน และในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
คุณภาพผูเ้รียน กระบวนการบริหารและการจดัการ กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมี
ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี ท่ีผ่านมาให้กับห น่วยงานต้นสั งกัด                                 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพื่อไดข้อ้มูลส าคญั
ส าหรับการวางแผนพฒันาต่อเน่ือง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  

                                        
                                                                                          (นายสมพงษ ์ ขนัอินทร์) 

                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองน ้ าเยน็ 
                                          รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ารับรอง 

   ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  หมวด 1 
บททัว่ไป ขอ้ 6 ตามค าสั่งโรงเรียนบา้นวงักร่าง ท่ี 22/2563  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โรงเรียนบา้นวงักร่าง ปีการศึกษา 2562 ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 บดัน้ี ใหส้ถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาตน้สังกดั และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณานั้น 
 

    โรงเรียนบา้นวงักร่าง ไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ตามระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
อยา่งต่อเน่ือง  เป็นอยา่งดี  
 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นวงักร่าง ไดพ้ิจารณารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ท่ีโรงเรียนไดจ้ดัท าข้ึนนั้น มีความเห็นดงัน้ี 
 
    ผลการด าเนินการท่ีปรากฏ และการรายงานสอดคลอ้งทุกมาตรฐาน 
   ผลการด าเนินการท่ีปรากฏ และการรายงานไม่สอดคลอ้ง 
 
ขอขอบคุณ คณะครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีไดร่้วมมือกนัพฒันาโรงเรียนจนเป็นท่ีประจกัษแ์ละเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนอยา่งดียิง่ 
 
 

                                                                    

       (นายสมพงษ ์  ขนัอินทร์)         (นายสมควร  ศรีพิลา) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองน ้าเยน็    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่าง                        โรงเรียนบา้นวงักร่าง   
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บทสรุปของผู้บริหาร 

    สืบเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )   พ.ศ. 2545 

ไดก้  าหนดจุดหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไวใ้น 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบ

ประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ต่อไป 

  โรงเรียนบา้นวงักร่าง ไดด้ าเนินการและปฏิบติัตามนโยบาย ดงักล่าว โดยบรรลุผล ดงัน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวยั โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดบั ดี 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก ผลการประเมินระดบั ดีเลิศ  นกัเรียนโรงเรียนบา้นวงักร่าง ไดรั้บการ

พฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีร่างกายแข็งแรง มีความคล่องแคล่ว วอ่งไว มีสุขนิสัย ท่ีดี 

ดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ร่าเริง แจ่มใส ปฏิบัติตนหลีกเล่ียงอุบัติภัยต่างๆ เข้ากับสังคมได้ มีพฒันาการด้าน

สติปัญญา ทีทักษะความรู้พื้นฐาน การส่ือสารเหมาะสมกับวยั มีจินตนาการความคิด สร้างสรรค์ และเข้าร่วม

โครงการโครงงานบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย กิจกรรมการอาบน ้าท าความสะอาดร่างกายก่อนนอนพกักลางวนั 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินระดบั ดี  บุคลากรทุกฝ่าย มีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษา ส่งเสริมครูเขา้รับการอบรมและพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีการก ากบัติดตาม ช้ีแนะและให้

ค  าปรึกษา เอาใจใส่ในการจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการจดั

ประสบการณ์ใหแ้ก่เด็ก มีการก ากบั ติดตามการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผลการประเมินระดบั ดี ครูจดัประสบการณ์

ให้เด็กมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น อยา่งสมดุล เต็มตามศกัยภาพ ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล เด็กทุกคนไดรั้บประสบการณ์

ตรง จากมุมประสบการณ์ต่างๆ ส่ือวสัดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนภายในและนอกสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดบั ปานกลาง 

มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินระดบั ปานกลาง สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย เป็นไปตามปัญหาและความตอ้งการพฒันาผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของ

สถานศึกษา ผูเ้รียนมีพฒันาการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ คิดค านวณ ท่องสูตรคูณได ้สามารถใช้เทคโนโลยี ส่ือ

การเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลกัษณะท่ีดีตามท่ี สถานศึกษาก าหนด มีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑข์องกรมอนามยั 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินระดบั ดี สถานศึกษามีการวางแผน 

จดักิจกรรมการด าเนินงาน โดยใหค้รู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา พฒันาแหล่ง

เรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา จดัหาส่ือเทคโนโลยี ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ไดศึ้กษาหา

ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพื่อแกปั้ญหาครูไม่ครบชั้น  ใชผ้ลการประเมินการด าเนินงานท่ี

ผา่นมาเป็นฐานในการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินระดับ  ดี      

ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั วิเคราะห์ผูเ้รียน วิเคราะห์หลกัสูตร ออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม

ตวัช้ีวดัและมาตรฐานของหลกัสูตร ใชส่ื้อ เทคโนโลย ีวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ฝึกปฏิบติัจริงและนกัเรียน

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ใชส่ื้อเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา จดั

บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพฒันาและแก้ไขปัญหา

รายบุคคล ครูศึกษาหาความรู้และเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองอยูเ่สมอ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัที

ท่ีมีการวดัและประเมินผล พร้อมอธิบายและแกไ้ขจุดบกพร่อง 

   สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน และให้มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนบา้นวงักร่าง   ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี  -  หมู่ 4   ต  าบลทุ่งยางเมือง    

อ าเภอคีรีมาศ     จงัหวดัสุโขทยั    รหสัไปรษณีย ์  64160   
โทรศพัท ์   -    โทรสาร   -   mail.   banwangkrang_school@hotmail.com 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั   เขต  1   

เปิดสอนระดบัชั้น  อนุบาลปีท่ี 2    ถึงระดบั ประถมศึกษาปีท่ี 6 

1) ผูอ้  านวยการโรงเรียน ช่ือ นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต ์  โทรศพัท ์ 086-4497536 

e-mail : pongchin28@gmail.com  วฒิุการศึกษาสูงสุด  (กศ.ม.) การศึกษามหาบณัฑิต  

ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2555  จนถึง 9 ธนัวาคม 2562 

2) ผูอ้  านวยการโรงเรียน ช่ือ นายสมพงษ ์  ขนัอินทร์   โทรศพัท ์ 081 – 9717840 

e-mail : pongchin28@gmail.com  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขาวชิาเอกบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่างน้ีตั้งแต่  24 กุมภาพนัธ์ 2563   จนถึงปัจจุบนั     

1.2 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

พื้นท่ีตั้งของโรงเรียนบา้นวงักร่าง  อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั   มีเน้ือท่ี
ทั้งหมด   6  ไร่  -  งาน  9   ตารางวา  โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั  
เขต 1  เป็นระยะทางประมาณ  36  กิโลเมตร 
           การคมนาคม   มีทางหลวงทอ้งถ่ิน อ.คีรีมาศ – บา้นทุ่งยางเมือง – บา้นวงักร่าง มีเขตพื้นท่ีบริการ  1  หมู่บา้น  
ไดแ้ก่  หมู่ 4  บา้นวงักร่าง  ต าบลทุ่งยางเมือง  อ าเภอคีรีมาศ  จงัหวดัสุโขทยั และยงัมีนกัเรียนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอบาง
ระก า จงัหวดัพิษณุโลกเขา้มาเรียนร่วม เช่น หมู่ 6 บา้นป่าสัก และหมู่ 13 บา้นใหญ่เจริญพฒันา ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบั  
บา้นวงักร่าง 
 

1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูอ้  านวยการ รอง
ผูอ้  านวยการ 

ครูผูส้อน พนกังาน
ราชการ 

ครูอตัราจา้ง เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 

ปีการศึกษา2562 1 - 7 - 2 2 
 

 

mailto:banwangkrang_school@hotmail.com
mailto:pongchin28@gmail.com
mailto:pongchin28@gmail.com
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วฒิุการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบตัร
บณัฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา2562 - 1 8 - 2 - 
 

3) วทิยฐานะ 

วทิยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2 ครูคศ. 3 ครู  คศ. 4 ครู  คศ.5 
ปีการศึกษา2562 1 1 3 3 - - 

 

 

1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ต่อ) 

   4) สาขาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวชิา จ านวน ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
ภาษาไทย 1 20 
สังคมศึกษา 1 20 
ประถมศึกษา 2 20 
พลศึกษา - - 
ภาษาองักฤษ 1 20 
วทิยาศาสตร์ 1 20 
คณิตศาสตร์ 1 20 
ปฐมวยั 2 20 

รวม 9 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

1.4 ข้อมูลนักเรียน 

  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  113  คน 

ระดับช้ัน 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลีย่ต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 3 9 12 12 
อ.3 1 5 6 11 11 

รวม 2 8 16 24 24 
ป.1 1 5 10 15 15 
ป.2 1 12 6 18 18 
ป.3 1 5 12 17 17 
ป.4 1 5 10 15 15 
ป.5 1 8 5 13 13 
ป.๖ 1 7 5 12 12 

รวม 6 42 47 90 90 

รวมทั้งหมด 8 50 63 113 113 
 

 

1.5  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั ช้ันอนุบาลปีที ่2 

 ปีการศึกษา 2562 

พฒันาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 12 12 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 12 12 - - 
ด้านสังคม 12 12 - - 
ด้านสติปัญญา 12 9 3 - 
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 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั ช้ันอนุบาลปีที ่3 

 ปีการศึกษา 2562 

พฒันาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้านร่างกาย 11 11 - - 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 11 11 - - 
ด้านสังคม 11 11 - - 
ด้านสติปัญญา 11 9 2 - 

 

 ร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวชิาในระดับ 3 

ขึน้ไป ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2562 
 

วชิา จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับ 3 ขึน้ไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 10 8 3 4 10 4 - - - 44.33 
คณิตศาสตร์ 11 6 10 10 9 10 - - - 62.22 
วทิยาศาสตร์ 5 5 3 10 8 4 - - - 38.89 
สังคมศึกษา 8 9 13 13 9 12 - - - 65.33 
ประวติัศาสตร์ 13 16 12 13 11 11 - - - 84.44 
สุขและพลศึกษา 13 4 3 6 13 12 - - - 56.67 
ศิลปะ  13 11 3 7 4 6 - - - 45.11 
การงานฯ 15 4 5 15 10 12 - - - 67.77 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 7 6 6 3 5 7 - - - 37.78 
หนา้ท่ีพลเมือง 15 2 15 13 13 12    77.78 
รวมจ านวน 95 71 73 94 92 90 - - -  
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 ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการอ่าน การเขียน และการคิดวเิคราะห์ ระดับสถานศึกษา แต่ละรายการใน

ระดับ 3 ขึน้ไป ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2562 

รายการ จ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับ 3 ขึน้ไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
การอ่าน 6 8 5 3 4 4 - - - 33.33 
การเขียน 6 3 6 1 3 3 - - - 22.67 
การคิดวเิคราะห์ 6 3 3 2 3 1 - - - 18.66 
รวมจ านวน 18 14 14 6 10 8 - - -  

 

 ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลรวมการอ่าน การเขียน และการคิดวเิคราะห์ ระดับสถานศึกษา ในระดับดี 

ขึน้ไป ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา  2562 

ช้ัน 
จ านวนนักเรียนทีม่ีผลรวมการอ่าน การเขียน 

และการคิดวเิคราะห์ ในระดับดี ขึน้ไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 8 53.33 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 18 100.00 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 13 76.47 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 12 80.00 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 9 69.23 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 12 100.00 

รวมจ านวน 72 79.80 
 

1.6 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 48.16 65.73 56.94 
คะแนนเฉล่ียของเขตพื้นท่ี 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉล่ียศึกษาธิการภาค 66.81 71.55 69.18 
คะแนนเฉล่ียสังกดั สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 68.50 72.81 70.66 
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  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2562แสดง
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึน้ไป (จากผู้เข้ารับการประเมิน 15 คน) 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

10 66.67 15 100 13 86.67 
   
    

  เปรียบเทยีบภาพรวมผลการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษา 
ปีที ่1 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 -2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
การอ่านออกเสียง 51.28 48.16 - 3.12 
การอ่านรู้เร่ือง 62.95 65.73 + 2.78 
รวม 2 สมรรถนะ 57.11 56.94 - 0.17 
 
  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  ประจ าปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ดา้นภาษา ดา้นค านวณ เฉล่ียทั้ง 2 ดา้น 
ระดบัโรงเรียน    
ระดบัเขตพื้นท่ี    
ระดบัจงัหวดั    
ระดบัประเทศ    

 

 

  เปรียบเทยีบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2561 -2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ดา้นภาษา    
ดา้นค านวณ    
ดา้นเหตุผล    
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน    
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  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน (O–NET)ประจ าปีการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 44.88 35.77 33.44 29.62 
คะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ี 49.67 32.87 35.34 31.21 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉล่ียสังกดั สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉล่ียระดบัภาค 49.82 33.29 35.85 35.03 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
 

  เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561- 2562  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

รายวชิา ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 44.27 44.88 + 0.61 
คณิตศาสตร์ 21.15 35.77 + 14.62 
วทิยาศาสตร์ 29.50 33.44 + 3.94 
ภาษาองักฤษ 30.77 29.62 - 1.15 
 

 

 

  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่6 จ านวนนักเรียนทีม่ีคะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป 

รายวชิา จ านวนเต็มของนักเรียน จ านวนนักเรียนทีม่ีคะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 
ภาษาไทย 12 2 16.67 
คณิตศาสตร์ 12 2 16.67 
วทิยาศาสตร์ 12 0 0.00 
ภาษาองักฤษ 12 1 8.33 
 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

1.7  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

   จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
หอ้งสมุด 15 18 17 15 13 12 
หอ้งคอมพิวเตอร์ 15 18 17 15 13 12 
เรือนเพาะช า 15 18 17 15 13 12 
สวนหยอ่ม 15 18 17 15 13 12 
สนามกีฬา 15 18 17 15 13 12 
อาคารอเนกประสงค ์ 15 18 17 15 13 12 
ป้ายนิเทศต่างๆ รอบบริเวณ รร. 15 18 17 15 13 12 

 

 

 จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
วดัวงักร่าง 12 11 15 18 17 15 13 12 
วดัป่าสัก 12 11 15 18 17 15 13 12 
เมืองเก่าสุโขทยั - - 15 18 17 15 13 12 
อบต.ทุ่งยางเมือง 12 11 15 18 17 15 13 12 
แปลงเกษตรชุมชน 12 11 15 18 17 15 13 12 

 

1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ด ี
ดี
มาก 

มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี     / 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ด ี
ดี
มาก 

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์    /  

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง    /  

มาตรฐานที ่4 ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น    /  

มาตรฐานที ่5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน    /  

มาตรฐานที ่6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

   /  

มาตรฐานที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา  
สถานศึกษา 

   /  

มาตรฐานที ่8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
และตน้สังกดั 

   /  

มาตรฐานที ่9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

   /  

มาตรฐานที ่10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา                        

   /  

มาตรฐานที ่11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

   /  

มาตรฐานที ่12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพฒันาสู้ความเป็นเลิศท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวการปฏิรูปการศึกษา 

   /  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพไดม้าตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย  80.16  คะแนน  มคุีณภาพระดบัด ี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
    จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และขอ้เสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานตน้สังกดั 
        จุดเด่น  
        1. สถานศึกษาร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และองคก์ร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวถีิการเรียนรู้ ในชุมชน 
        2. สถานศึกษามีการจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
         3. นกัเรียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
             4. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
         จุดทีค่วรพฒันา  
         1. การส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถคิดรวบยอด คิดแกปั้ญหา และคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
          2. การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
    จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

       การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั  (2-5 ปี)  

 จุดเด่น 
1. เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  มีพฒันาการดา้นสังคม และมีพฒันาการ

ดา้นสติปัญญาสมวยั  มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  สถานศึกษามีผลการพฒันาท่ีบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  
พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  และมีผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  รวมทั้งมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาทของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  โดยมีการบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และของคณะกรรมการสถานศึกษา  อีกทั้งมีผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐาน  ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. สถานศึกษามีประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั  โดยครูไดส่้งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาการทางดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์และจิตใจ  ดา้นสังคม  มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
เด็กและครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก 

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน  

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดและในการปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ียงัไม่เด่นชดั และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีค่อนข่างต ่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา    การงานอาชีพและ
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เทคโนโลย ี ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรด าเนินการปรับปรุงเร่งด่วนในกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์  ศิลปะ  อีกทั้งสถานศึกษายงัขาดเกณฑก์ารประเมินและผลการประเมินดา้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ท่ี
เด่นชดั 

2. ผูบ้ริหาร  ยงัไม่โดดเด่นในการบริหารจดัการหลายๆดา้นเช่นการวจิยัเพื่อพฒันาพฒันานโยบายและแผน
และพฒันาคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยัและการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพและไดม้าตรฐานฯลฯ  
รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายท่ีสะทอ้นจากสภาพจริงท่ีเป็นผลด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี หรือ baseline ยงัไม่เด่นชดั 
และการเปรียบเทียบเทียบเป้าหมายกบัผลส าเร็จไดย้งัไม่ชดัเจนและไม่ต่อเน่ือง 

3. ครูยงัไม่เด่นชดัเก่ียวกบัประสิทธิผลของการด าเนินงานในดา้นน าผลประเมินจากการพฒันาในวชิาท่ีสอน
หรือวชิาครู  การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของครู  การประเมินการจดัการเรียนการสอนของครู  และการ
ประเมินแบบวดั แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา  ไปพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

4. สถานศึกษา  ยงัไม่เด่นชดัในการพฒันาประสิทธิผลของระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และหน่วยงานตน้สังกดัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 

    ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  

     1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผูเ้รียนควรไดรั้บพฒันาการความสามารถทางดา้นการคิดและในการปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีให้

เด่นชดั และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีสูงข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา    
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
และพฒันาอยา่งเร่งด่วนในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  ศิลปะ  รวมทั้งสถานศึกษาควรประสานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งก าหนด
เกณฑก์ารประเมินและจดัให้มีผลการประเมินดา้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์อยา่งเด่นชดั 

 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ผูบ้ริหาร  ควรเร่งรัดพฒันาการบริหารจดัการในหลายๆดา้น เช่นมีการวจิยัเพื่อพฒันาพฒันา

นโยบายและแผน  และการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  มีการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนๆท่ีจดัการศึกษา  มีการจดัการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพและไดม้าตรฐานฯลฯ  รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายท่ีสะทอ้นจากสภาพจริงท่ีเป็นผล
ด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี หรือ baseline ใหเ้ด่นชดั และมีการเปรียบเทียบเป้าหมายกบัผลส าเร็จไดใ้หช้ดัเจนและ
ต่อเน่ือง 
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 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูควร  ไดรั้บการเร่งรัดพฒันาเก่ียวกบัประสิทธิผลของการด าเนินงานในดา้นการน าผลประเมินจาก

การพฒันาตนเองในวชิาท่ีสอนหรือวชิาครู  การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของครู  การประเมินการจดัการเรียน
การสอนของครู  และรวมทั้งการประเมินแบบวดั แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา  ไปวเิคราะห์และ
ร่วมกนัหาแนวทางพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

 4. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

               สถานศึกษาควร  เร่งรัดพฒันาเก่ียวกบักระบวนการและผลด าเนินงานเก่ียวกบัประสิทธิผลของระบบประกนั
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ร่วมกบัชุมชน  และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา  ร่วมกนัด าเนินงานตาม
แนวทางและขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฯวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพพ.ศ.2553 เช่นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ก าหนดแผนพฒันาและด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรและต่อเน่ือง 

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดบัคุณภาพ 

ตอ้ง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ตอ้ง

ปรับปรุง 
พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    /  

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์     / 

มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง    /  

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น   /   

มาตรฐานที ่5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  /    

มาตรฐานที ่6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

  /   

มาตรฐานที ่7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

   /  

มาตรฐานที ่8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
และตน้สังกดั 

  /   
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ด ี ดมีาก 

มาตรฐานที ่10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา                        

   /  

มาตรฐานที ่11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

   /  

มาตรฐานที ่12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพฒันาสู้ความเป็นเลิศท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวการปฏิรูปการศึกษา 

   /  

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพไดม้าตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย    69.52  คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง  เน่ืองจากมาตรฐานท่ี 5  ไดร้ะดบัคุณภาพ ปรับปรุง จึงไมไ้ดรั้บรองมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
    จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และขอ้เสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานตน้สังกดั 
        จุดเด่น  
        1. สถานศึกษาร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ และองคก์ร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวถีิการเรียนรู้ ในชุมชน 
        2. สถานศึกษามีการจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
         3. นกัเรียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
             4. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
         จุดทีค่วรพฒันา  
         1. การส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถคิดรวบยอด คิดแกปั้ญหา และคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
          2. การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
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    จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษา 

จุดเด่น 
1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มีความใฝ่รู้  และ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองรู้จกัคน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการบนัทึกการเรียนรู้อยา่ง
สม ่าเสมอจากการอ่านและใชเ้ทคโนโลย ี สารสนเทศ  จากการดู  การฟัง  การลงมือปฏิบติั  การทศันศึกษา  คิดเป็น  
ท าเป็น  มีความสามารถดา้นการคิด  มีวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดเป็น
ระบบ  ท่ีน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้  หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจและแกปั้ญหาของตนเองและสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  สามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม  สามารถในการใชท้กัษะชีวติ แกปั้ญหาและลดความขดัแยง้ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  สถานศึกษามีผลการพฒันาท่ีส่งผลใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสิัยทศัน์   
พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา   มีผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  รวมทั้งมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาทของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  โดยมีการบริหารจดัการตาม
บทบาท หนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท าใหมี้บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม  ความย ัง่ยนืและต่อเน่ืองของการบริหารจดัการและการพฒันา   อีกทั้งสถานศึกษามีผลการส่งเสริม
พฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

3. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยมีการใหค้วามรู้และ
อบรมครู มีการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคน  มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนของครูทุกคน
อยา่งสม ่าเสมอ  มีการประเมินแบบวดั  แบบทดสอบ  ของครูทุกภาคเรียน  

4. สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน  
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดและในการปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ียงัไม่เด่นชดั และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียนท่ีค่อนข่างต ่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา    การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรด าเนินการปรับปรุงเร่งด่วนในกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์  ศิลปะ  อีกทั้งสถานศึกษายงัขาดเกณฑก์ารประเมินและผลการประเมินดา้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ท่ี
เด่นชดั 

2. ผูบ้ริหาร  ยงัไม่โดดเด่นในการบริหารจดัการหลายๆดา้นเช่นการวจิยัเพื่อพฒันาพฒันานโยบายและแผน
และพฒันาคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยัและการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพและไดม้าตรฐานฯลฯ  
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รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายท่ีสะทอ้นจากสภาพจริงท่ีเป็นผลด าเนินงานยอ้นหลงั3ปีหรือ baseline ยงัไม่เด่นชดั และ
การเปรียบเทียบเทียบเป้าหมายกบัผลส าเร็จไดย้งัไม่ชดัเจนและไม่ต่อเน่ือง 

3. ครูยงัไม่เด่นชดัเก่ียวกบัการพฒันาตนเองใหมี้คุณลกัษณะครบตามเกณฑพ์ิจารณาทั้ง 8 ขอ้  รวมทั้งการพฒันา
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในดา้นน าผลประเมินจากการพฒันาในวชิาท่ีสอนหรือวิชาครู  การประเมินแผนการ
จดัการเรียนรู้ของครู  การประเมินการจดัการเรียนการสอนของครู  และการประเมินแบบวดั แบบทดสอบของครูทุก
คน ทุกภาคการศึกษา  ไปพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 

4. สถานศึกษา  ยงัไม่เด่นชดัในการพฒันาประสิทธิผลของระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงาน  ตน้สังกดั..ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฯพ.ศ.2553 

    ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  

 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
    ผูเ้รียนควรไดรั้บพฒันาการความสามารถทางดา้นการคิดและในการปรับตวัเขา้กบัสังคมท่ีให้

เด่นชดั และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีสูงข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา    
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
และพฒันาอยา่งเร่งด่วนในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  ศิลปะ  รวมทั้งสถานศึกษาควรประสานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งก าหนด
เกณฑก์ารประเมินและจดัให้มีผลการประเมินดา้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์อยา่งเด่นชดั 

 2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       ผูบ้ริหาร  ควรเร่งรัดพฒันาการบริหารจดัการในหลายๆดา้น เช่นมีการวจิยัเพื่อพฒันาพฒันา

นโยบายและแผน  และการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  มีการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนๆท่ีจดัการศึกษา  มีการจดัการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพและไดม้าตรฐานฯลฯ  รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายท่ีสะทอ้นจากสภาพจริงท่ีเป็นผล
ด าเนินงานยอ้นหลงั3ปีหรือbaseline ใหเ้ด่นชดั และมีการเปรียบเทียบเป้าหมายกบัผลส าเร็จไดใ้หช้ดัเจนและ
ต่อเน่ือง 

 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครูควรไดรั้บการเร่งรัดพฒันาเก่ียวกบัการพฒันาตนเองเองใหมี้คุณลกัษณะครบตามเกณฑ์พิจารณาทั้ง 8 ขอ้  

ใหค้รบทุกคน  รวมทั้งการพฒันาประสิทธิผลของการด าเนินงานในดา้นประสิทธิผลของการด าเนินงานในดา้นการน า
ผลประเมินจากการพฒันาตนเองในวชิาท่ีสอนหรือวชิาครู  การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ของครู  การประเมิน
การจดัการเรียนการสอนของครู  และรวมทั้งการประเมินแบบวดั แบบทดสอบของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษาไป
วเิคราะห์และร่วมกนัหาแนวทางพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ 
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 4.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาควร  เร่งรัดพฒันาเก่ียวกบักระบวนการและผลด าเนินงานเก่ียวกบัประสิทธิผลของ
ระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ร่วมกบัชุมชน  และหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา  ร่วมกนั
ด าเนินงานตามแนวทางและขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฯวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพพ.ศ.2553 เช่นก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ก าหนดแผนพฒันาและด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบครบวงจรและ
ต่อเน่ือง 
      ทศิทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 1) สถานศึกษาควรมุ่งพฒันาระบบและกลไกในการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ก าหนดแผนพฒันาจุดเด่นดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ความมีระเบียบวนิยั                 
มีสัมมาคารวะ  และมีความรับผดิชอบใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 2) สถานศึกษาควรพฒันาให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  ส่งเสริมการจดัแหล่งเรียนรู้  โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน  และการประเมินผลผูเ้รียนจากพฒันาการและ
พฤติกรรมตามสภาพจริง 

 3)  สถานศึกษามีการพฒันาอาคารสถานท่ีใหมี้ความพร้อมและเพียงพอในการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือ
ต่อการเรียนและจะพฒันาดา้นกระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธ์ิภาพ มีการนิเทศติดตามงานอยา่งเป็นระบบ 

 4) สถานศึกษาจดัหาแหล่งเรียนรู้ภายในและส่ือส าหรับการคน้ควา้ให้เป็นระบบ 
 

สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 

1. การบริหารจดัการ เร่ืองเอกสารต่างๆ ไม่ต่อเน่ือง 
2. บุคลากรในโรงเรียนมีจ ากดัและขาดแคลนท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนอ้ย 

และโรงเรียนยงัการขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญการสอนเฉพาะวชิา และมีขอ้จ ากดัในตวัเอง  
3. สภาพอาคารเรียนบา้งส่วนไม่เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนซ้ึงเกิดจากการช ารุดทรุดโทรมตามการเวลา  

อุปกรณ์ส่ือต่างๆท่ีไดรั้บจดัสรรก็ช ารุดตามเวลา โตะ๊เกา้อ้ีไม่เพียงพออยา่งมาก  
    4. ชุมชนขาดความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาและใหค้วามคิดเห็นใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาไดไ้ม่ครอบคลุม 
 5. เทคโนโลยมีีปัญหาในระบบการส่ือสาร อยูห่่างไกลบริเวณรับสัญญาณ ครูจึงไม่สามารถน าส่ือท่ีเป็น
เทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอนได ้ และขาดงบประมาณในการจดัส่ือคอมพิวเตอร์ใหม่  ปัญหาหนกัคือเร่ือง
การสืบคน้ขอ้มูลส าหรับการเรียน 
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 จุดเด่น 
1. นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในดา้น ความซ่ือสัตย ์ ความเมตตากรุณา   เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ขยนัมาโรงเรียน 

และความประหยดั  ใฝ่รู้สนใจเทคโนโลยี 
2. โรงเรียนปลอดจากสารเสพติดทุกประเภทและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีน่าอยู ่ บรรยากาศดี อาคารเรียนมีการ

ปรับปรุงใหมี้สีสันสวยงาม สะอาด โรงเรียนมีการพฒันาต่อเน่ือง 
3.  นกัเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ีดีรับประทานอาหารถูกสุขลกัษณะ สะอาด 
4.  นกัเรียนทุกระดบัชั้นมีทกัษะพื้นฐานทางดา้นกีฬาท่ีดี  
5.  ครูในโรงเรียนมีความตระหนกัในการพฒันาการศึกษา  เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

ท่ีก าหนด 
6.  การบริหารจดัการในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  ภายใตค้วามร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการจดั

โครงสร้างองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร  ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จในหลายๆเร่ือง 
7. ผูป้กครอง  ชุมชนผูน้ าองคก์รใหค้วามร่วมมือในการพฒันามีความสามคัคี และตระหนกัเห็นความส าคญั

ของการศึกษาใส่ใจบุตรหลาน 
8. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนไดดี้มาก เช่นกิจกรรมวนัส าคญั ทศันศึกษา 
9. ผูบ้ริหารและคณะครูใหค้วามรักและสนใจการสอนเด็กดีเยีย่ม จากผลการประเมินของผูป้กครอง  

จุดทีค่วรพฒันา 
 1. สถานศึกษาควรมุ่งพฒันาระบบและกลไกในการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาควรพฒันาให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อพฒันาผูเ้รียน
อยา่งเป็นระบบ  ส่งเสริมการจดัแหล่งเรียนรู้  โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ส่งเสริม
การท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน  และการประเมินผลผูเ้รียนจากพฒันาการและ
พฤติกรรมตามสภาพจริง 
 3.สถานศึกษาควรพฒันาอาคารเรียน ห้องเรียน  โตะ๊เกา้อ้ี ทั้งของครูและนกัเรียนใหพ้ร้อมเพียงพอ และเพิ่ม
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปรับภูมิทศัน์ให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน รวมถึงเคร่ืองอุปโภคบริโภคภายใน
ใหเ้พียงพอ 
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1.9  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2561 

 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลศิ 

1.1 มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั มีสมรรถนะดา้นร่างกายตามวยัและมีสุขนิสัยตามสุขบญัญติั  

10 ประการ  

1.2 ดูแลความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัของตนเองได้ 

1.3 เด็กปฐมวยัมีความสุขและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั 

1.4 เด็กปฐมวยัสามารถช่วยเหลือตนเอง ตามกิจวติัประจ าวนัได ้

1.5 เด็กปฐมวยัสามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

1.6 เด็กปฐมวยัสามารถใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมตามวยั 

1.7 เด็กปฐมวยัสามารถส่ือสารดว้ยการฟังพูดอ่านเขียนได ้

1.8 เด็กปฐมวยัใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในชีวติประจ าวนัได้ 

1.9 เด็กปฐมวยัแสวงหาความรู้ผา่นส่ือและเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

  กระบวนการพฒันา 
    สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นปฐมวยัโดยส่งเสริมพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้นของปฐมวยั
ใหเ้ป็นไปตามสุขบญัญติักรมอนามยั  โดยการจดักิจกรรมผา่นการเรียนปนเล่นท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการเหมาะสม
ตามวยัและรู้จกัดูแลตนเอง ช่วยเหลือตนเอง  ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงใหน้กัเรียน
ลงมือปฏิบติัจริง  โดยการผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมตามวยั และส่งเสริมผูเ้รียนแสวงหา
ความรู้ทั้งภายในภายนอก รวมถึงการใชส่ื้อและเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสริมการบริโภคอาหารและด่ืมนม
ใหมี้ปริมาณเพียงพอ ส่งเสริมทกัษะในการอ่านหนงัสือท่ีถูกตอ้ง ใหส้ามารถสอบถามเน้ือหาสาระของขอ้ความจาก
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หนงัสือท่ีตนอ่านไดเ้หมาะสมตามวยั จดักิจกรรมให้เด็กปฐมวยัเขา้ร่วมตามความเหมาะสมของเด็กใหม้ากข้ึน                   
เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ใหเ้กิดกบัเด็กปฐมวยัจนเกิดการยอมรับจากชุมชนและ ทอ้งถ่ิน 
 

 ผลการพฒันา 
      จากกระบวนการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้  ผูเ้รียนมีน ้าหนกัและส่วนสูงผา่นตามเกณฑก์รมอนามยั เด็กมี
พฒันาการดา้นร่างกาย  มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ มีพฒันาการดา้นสังคม และมีพฒันาการดา้นสติปัญญา
สมวยั  เด็กมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้นเหมาะสมกบัวยั ดา้นร่างกายแขง็แรงสามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก มดัใหญ่ 
ไดค้ล่องแคล่ว ดา้นอารมณ์และสังคมเด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกบัเพื่อนไดอ้ยา่งมีความสุข  มีจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค ์สามารถสรรสร้างผลงานของตนเองและสามารถน าเสนอผลงานอยา่งภาคภูมิใจ  ดา้นสติปัญญา  
เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั ใชส่ื้อเทคโนโลยไีด ้ ซกัถามและคิดแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั มีความพร้อม
ศึกษาต่อในขั้นต่อไป  
 

  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
   1. แบบประเมินพฒันาการเด็กดา้นร่างกาย 
                    2. หลกัสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั 
                   3. การวเิคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี/รายหน่วย 
                    4. แผนการจดัประสบการณ์/ผลการจดัประสบการณ์ 
                    5. แบบบนัทึกน ้าหนกั ส่วนสูง   
     ฯลฯ 
 

 แนวทางการพฒันาคุณภาพของเด็กให้สูงขึน้กว่าเดิม 
   - ตอ้งพฒันาใหเ้ด็กมีความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อใหมี้ความพร้อมสูงใน

การศึกษาระดบัประถมศึกษา 

  - ตอ้งจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตร และมีแผนโครงการ/กิจกรรมเสริมในการพฒันา

เด็กอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

  - ตอ้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

2.1 สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและวถีิชีวติในชุมชน 

2.2 สถานศึกษาจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวยั หรือมีประสบการณ์ดา้น

การสอนปฐมวยัครบทุกชั้นเรียน 

2.3 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการจดั

ประสบการณ์ 

2.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

2.5 สถานศึกษามีส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและหลากหลาย 

2.6 สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการจดั

ประสบการณ์ของครูและบุคลากร 

2.7 สถานศึกษามีระบบจดัการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วน 

 

 กระบวนการพฒันา 
         สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจดัการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมทุกดา้น นบัตั้งแต่การจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ียดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั โดยสถานศึกษาออกแบบการจดัประสบการณ์ท่ี
เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติในครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน จดัครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรมทางดา้นปฐมวยัหรือเคยมีประสบการณ์การท างานทางดา้นปฐมวยัใหเ้พียงพอ
กบัชั้นเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมใหค้รูแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองตามโอกาสอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน ามาพฒันางาน
ในหนา้ท่ี จดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยเนน้ความปลอดภยัเป็นหลกั จดัหาส่ือและวสัดุ
อุปกรณ์อยา่งเพียงเพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัเด็ก ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงาน จดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี โดยผูป้กครองและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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  ผลการพฒันา 
         จากกระบวนการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการบริหารและการจดัการศึกษานั้น ท าให้เกิดความมัน่ใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
เพราะสถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและบริบทในทอ้งถ่ิน ครูพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง และเพียงพอเหมาะสมต่อการประสบการณ์ในทุกชั้นเรียน สภาพแวดลอ้มสะอาด ปลอดภยั มี
ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งไดน้ าส่ือเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหก้บัเด็กดว้ย 
 

  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
   1. หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

2. รายงานการพฒันาตนเองของครูจากการประชุม อบรม และสัมมนาต่างๆ 
  3. แผนการจดัประสบการณ์ 

4. บนัทึกผลหลงัการจดัประสบการณ์ 
  5. ทะเบียนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

6. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
  7. บนัทึกการประชุมวชิาการ, บนัทึกการประชุมประจ าเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, บนัทึกการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และบนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. แบบนิเทศติดตามการเรียนการสอน 
   9. ภาพถ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเขา้รับการอบรมของครู, กิจกรรมการเรียนการสอน, ส่ือ, 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอน, มุมประสบการณ์, แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน เป็นตน้ 
 

  แนวทางการพฒันากระบวนการบริหารและการจัดการให้สูงขึน้กว่าเดิม 
          1. ควรก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจของสถานศึกษาใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาท่ี
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และน าผลท่ีเกิดข้ึนในส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงมาพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
          2. ส่งเสริมครูใหมี้ความเช่ียวชาญในการจดัประสบการณ์ใหร้อบดา้นเพื่อพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล 
          3. จดัหาส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ และส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อและ
เทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
          4. ควรมีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา การช้ีแนะระหวา่งการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  
          5. สถานศึกษาจดัระบบใหค้รูประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง ควรใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ครูและบุคลากรในการพฒันาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพเด็ก 
          6. เปิดช่องทางท่ีหลากหลายและโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
จดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
          7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ใหมี้ความ
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เขม้แขง็ มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 
 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ด ี

3.1 ครูจดัประสบการณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

และสติปัญญาเหมาะสมตามวยั 

3.2 ครูเสริมสร้างใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของเด็กโดยผา่นการเล่นและลงมือ

ปฏิบติัจริง 

3.3 ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

กบัวยั 

3.4 ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อ

ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 

 กระบวนการพฒันา 
       ครูมีการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอยา่งเตม็ศกัยภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้นเหมาะสมตามวยั ส่งเสริมใหเ้ด็ก
ไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของเด็กโดยผา่นการเล่นและลงมือปฏิบติัจริง  จากนั้นครูมีการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก เช่น จดัมุมประสบการณ์ อยา่งถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และมีการใชส่ื้อ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัเด็ก  จดัประสบการณ์การเรียนการสอนตามหน่วยจดัประสบการณ์ตามหน่วยทั้ง 40 
หน่วย /ปีการศึกษา จดัท าส่ือการเรียนการสอนใหก้บัเด็กปฐมวยัเพื่อใชใ้นการสอนแต่ละหน่วยจดัประสบการณ์  
 

 ผลการพฒันา 
          จากกระบวนการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ ครูมีแผนการจดัประสบการณ์ และบนัทึกผลหลงัการสอน
และประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้น และครูส่งเสริมให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของเด็กโดย
ผา่นการเล่นและลงมือปฏิบติัจริง  ครูมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนตามหน่วยประสบการณ์และครู
ประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
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  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1. นวตักรรม / ส่ือการเรียนการสอน 

                    2. แผนการจดัประสบการณ์ 

                    3. แบบบนัทึกผลการจดัประสบการณ์ 

  4. โครงงาน 

                    5. ผลงานเด็ก 

                    6. แบบสรุป วเิคราะห์ผลการประเมินพฒันาการเด็ก   

                    7. ภาพกิจกรรม   

      ฯลฯ 

  แนวทางการพฒันาการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญให้สูงขึน้กว่าเดิม 
         - จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายอารมณ์  จิตใจ สังคม และสิติปัญญา 
อยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพโดยความร่วมมือของพ่อ แม่ และครอบครัว ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  
                    - สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบติักิจกรรม  เรียนรู้ลงมือท า  และสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีความสุข 
                    - จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  ใชส่ื้อและ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 
                    - ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย  โดยผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมน าผลการประเมินท่ีไดไ้ปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ระดบัดี ระดบัดี  

     1. มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั มีสมรรถนะดา้นร่างกาย

ตามวยัและมีสุขนิสยัตามสุขบญัญติั 10 ประการ 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 97  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    2. ดูแลความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัของตนเองได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    3. เดก็ปฐมวยัมีความสุขและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั ร้อยละ 80  ร้อยละ 89   
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

    4. เดก็ปฐมวยัสามารถช่วยเหลือตนเอง ตามกิจวติัประจ าวนัได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    5. เดก็ปฐมวยัสามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    6. เดก็ปฐมวยัสามารถใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ได้

เหมาะสมตามวยั 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 82 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    7. เดก็ปฐมวยัสามารถส่ือสารดว้ยการฟังพูดอ่านเขียนได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    8. เดก็ปฐมวยัใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในชีวิตประจ าวนัได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    9. เดก็ปฐมวยัแสวงหาความรู้ผา่นส่ือและเทคโนโลยีไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดบัดี ระดบัดี  

    1. สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยัและวิถีชีวิตในชุมชน 

ระดบัดี ระดบัดี  

    2. สถานศึกษาจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรม

การศึกษาปฐมวยั หรือมีประสบการณ์ดา้นการสอนปฐมวยัครบทุกชั้น

เรียน 

ระดบัดี ระดบัดี  

    3. สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ 

และทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการจดัประสบการณ์ 

ระดบัดี ระดบัดี  

    4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก

หอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

ระดบัดี ระดบัดี  
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

    5. สถานศึกษามีส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอ

และหลากหลาย 

ระดบัดี ระดบัดี  

    6. สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยอียา่ง

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ของครู

และบุคลากร 

ระดบัดี ระดบัดี  

    7. สถานศึกษามีระบบจดัการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วมจากภาคส่วน 

ระดบัดี ระดบัดี  

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ ระดบัดี ระดบัดี  

       1. ครูจดัประสบการณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี

พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

เหมาะสมตามวยั 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

       2. ครูเสริมสร้างใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความ

ตอ้งการของเด็กโดยผา่นการเล่นและลงมือปฏิบติัจริง 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 88  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

       3. ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ถูกสุขลกัษณะ 

ปลอดภยั และใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 89  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

       4. ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้น

ตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อปรับปรุงการจดั

ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ก าลงัพฒันา 

1.1.1 ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.2 ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการการส่ือสารตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.4 ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดค านวณตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.5 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก ไตร่ตรอง  พิจารณาโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  

สามารถน าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้

1.1.6 ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  ประสบการณ์  เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงาน

ใหม่ๆ 

1.1.7 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   เพื่อแสวงหาความรู้และ

พฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

1.1.8 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด 

1.1.9 ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

1.1.10 ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพื่ออนาคต 
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  กระบวนการพฒันา 
          1. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน การเขียนและการส่ือสารในชั้นเรียน ในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาต่าง
รวมทั้งยงัมีโครงการรักการอ่านและกิจกรรมการอ่านข่าวในตอนเชา้ท่ีมาช่วยใหน้กัเรียนมีการอ่านท่ีดีข้ึน 
  2. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดค านวณ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และการบูรณาการการคิด
ค านวณในรายวิชาอ่ืนๆ พร้อมทั้งมีการประเมินผลการคิดคล่องจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและมีกิจกรรมการท่องสูตรคูณก่อน
กลบับา้น 
  3. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการคิดจ าแนก ไตร่ตรองจากการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
การบูรณาการการคิดไปเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาอ่ืนๆ และใชใ้นการตดัสินใจในการใชชี้วิตประจ าวนั 
  4. ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะความสามารถในการรวบรวมประสบการณ์ เพ่ือนใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานของ
นกัเรียนจากการไดฝึ้กปฏิบติัในชัว่โมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
                           5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เพ่ือแสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองจากการเรียนในชัว่โมงคอมพิวเตอร์และกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
                           6. ผูเ้รียนไดเ้รียนตามหลกัสูตรท่ี สพฐ. ไดต้ั้งไวแ้ละตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาได ้
เห็นชอบ 
                          7. ผูเ้รียนไดรั้บพฒันาเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือการสอบในระดบัชาติดว้ยการสอนเพ่ิมเติม
เพ่ือใหน้กัเรียนไดท้บทวนการเรียนท่ีไดเ้รียนมาก่อนหนา้น้ี 
   8. ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพ้ืนฐานมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพ่ืออนาคตจากการท า
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนท่ีโรงเรียนไดจ้ดัข้ึน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมการแข่งขนั
ศิลปหตัถกรรม เป็นตน้ 

 ผลการพฒันา 
   1. ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านร้อยละ 76.60 
   2. ผูเ้รียนมีทกัษะในการเขียนร้อยละ 73.81 
   3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารร้อยละ 66.96 
   4. ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดค านวณร้อยละ 68.36 
   5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดจ าแนก ไตร่ตรองร้อยละ 73.04 
   6. ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  ประสบการณ์  เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงาน
ใหม่ๆร้อยละ 50 
   7. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อแสวงหาความรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคร้์อยละ 100 
   8. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนดร้อยละ 69.77 
   9. ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติลดลง 
   10. ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพ้ืนฐานมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพ่ืออนาคตร้อยละ 100 
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  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1.   แบบประเมินการคิดวิเคราะห์และเขียน 

2.   แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
3.   ผลการทดสอบระดบัชาติ NT และ O-NET 
4.   ตารางเรียน ตารางสอน 
5.   ช้ินงานของนกัเรียน 
      ฯลฯ 
 

  แนวทางการพฒันาคุณภาพของผู้เรียน (ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน) ให้สูงขึน้กว่าเดิม 
1. วางแผนกิจกรรมหรือโครงการใหม่โดยใหดู้จากจุดดอ้ยและน ามาแกไ้ขใหดี้ข้ึนและตรงจุด 
2. วางแผนการใชบุ้คลากรและทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ด ี

1.2.1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกาตามหลกัค่านิยม  12  ประการ 

1.2.2 ผูเ้รียนสวดมนตท์ าวตัรเชา้ในทุกวนัพระ  และแต่งกายชุดไทยทุกวนัศุกร์  รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

ส าคญัทางศาสนาและสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินสุโขทยั 

1.2.3 ผูเ้รียนอยูร่่วมกนัไดโ้ดยใชกิ้จกรรมประชาธิปไตย 

1.2.4 ผูเ้รียนมีน ้าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั 

1.2.5 ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 กระบวนการพฒันา 
   1. เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  โดยการจดักิจกรรมหนา้เสาธง  

กิจกรรมเวรรักษาความสะอาดพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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   2. เพื่อใหน้กัเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  โดยใชกิ้จกรรมสวดมนตท์ าวตัรเชา้ในทุกวนัพระ  

กิจกรรมแต่งกายชุดไทยทุกวนัศุกร์  และเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส าคญัทางศาสนาต่างๆ ในรอบปี 

   3. นกัเรียนมีการยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  โดยใชกิ้จกรรมสภานกัเรียน  

   4. จดัอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนมส าหรับนกัเรียน  100% 

   5. จดัโครงการตามแผนการปฏิบติัการประจ าปี อาทิเช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ, โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการท างานตามระบอบประชาธิปไตย, โครงการ

ส่งเสริมสุขอนามยั   ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาในโรงเรียน, โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นตน้ 

 ผลการพฒันา 

   1. นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร (รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย/์ซ่ือสัตยสุ์จริต/ 

มีจิตสาธารณะ/มีทกัษะใฝ่เรียนรู้/อยูอ่ยา่งเพียงพอ/มุ่งมัน่ต่อการท างาน/รักถ่ินฐานสุโขทยั/มีวนิยัในตนเอง) 

   2. นกัเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทยและด ารงชีวติซ่ึง  

ความเป็นไทย 

   3. นกัเรียนมีการยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  โดยใชกิ้จกรรมสภานกัเรียน 

   4. โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนมส าหรับนกัเรียน  100% 

   5. นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มตามท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
   6. ร้อยละ 85  นกัเรียนมีนกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
   7. ร้อยละ 80  นกัเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะ 
ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  การเขียน - อ่านลายสือไทย การเรียนรู้สุภาษิตพระร่วง นิยมไทยด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 

8. ร้อยละ 90  นกัเรียนมีการใชกิ้จกรรมสภานกัเรียน   
   9. ร้อยละ 100  นกัเรียนไดรั้บประทานอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนม   
   10. ร้อยละ 85  นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
  ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
           1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ 
                        2. โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการท างานตามระบอบประชาธิปไตย 
                        3. โครงการส่งเสริมสุขอนามยั   ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาในโรงเรียน 
                        4. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                        5. ผลงานนกัเรียน 
                        6. รายงานการจดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ในรอบปี 
                      7. ภาพกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ในรอบปี 
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  แนวทางการพฒันาคุณภาพของผู้เรียน (ด้านคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียน) ให้สูงขึน้กว่าเดิม 
          สถานศึกษาควรจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกวา่เป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และรายงานผลการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
และปรับปรุงพฒันากิจกรรมตามปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ใหป้ระสบผลส าเร็จให้ได ้
 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีชดัเจนทนัสมยั  สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา

และชุมชน 

2.2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นระบบ  และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.3 สถานศึกษาพฒันาวชิาการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.4 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถ  และทกัษะต่างๆ รอบดา้น  เพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน 

2.5 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

2.6 สถานศึกษามีส่ือวสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยเีพียงพอเหมาะสม  เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ

คุณภาพการศึกษา 

 

 กระบวนการพฒันา 
         โรงเรียนไดด้ าเนินการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม โดยใหค้วามส าคญักบัการก าหนดเป้าหมาย และ
พนัธกิจของสถานศึกษา จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางวธีิการและเน้ือหาสาระท่ี
เรียน ตลอดจนวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน 
และชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจดัท ารายวชิาเพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดั ความสามารถ และ
ความสนใจของผูเ้รียน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามขีดความสามารถ ในส่วนของครูและบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด การพฒันาครูจึงเนน้ไปท่ีตรงตามความตอ้งการ
จ าเป็นอยา่งต่อเน่ือง และใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ และใน
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ส่วนของการจดัสภาพแวดลอ้มนั้น จดัใหมี้หอ้งเรียนและอาคารท่ีมัน่คง สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในบริเวณ
โรงเรียน และจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
 

 ผลการพฒันา 
         จากกระบวนการพฒันาขา้งตน้ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติ และพฤติกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้ท าใหผู้เ้รียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ครูและบุคลากรรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองตามโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 
สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนด าเนินชีวติอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข ปลอดภยั มี
คุณภาพชีวติท่ีดี  
 

  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1. หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

2. รายงานการพฒันาตนเองของครูจากการประชุม อบรม และสัมมนาต่างๆ 
  3. แผนการจดัประสบการณ์ 

4. บนัทึกผลหลงัการจดัประสบการณ์ 
  5. ทะเบียนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

6. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
  7. บนัทึกการประชุมวชิาการ, บนัทึกการประชุมประจ าเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, บนัทึกการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และบนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. แบบนิเทศติดตามการเรียนการสอน 
   9. ภาพถ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเขา้รับการอบรมของครู, กิจกรรมการเรียนการสอน, ส่ือ, 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอน, แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน เป็นตน้ 
 

  แนวทางการพฒันากระบวนการบริหารและการจัดการให้สูงขึน้กว่าเดิม 
           1. ควรมีการประเมินและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

และบริบทของทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

           2. ส่งเสริมครูใหมี้ความเช่ียวชาญในการจดัประสบการณ์ใหร้อบดา้นเพื่อพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล 

           3. จดัหาส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ และส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อและ

เทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

           4. ควรมีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา การช้ีแนะระหวา่งการปฏิบติังานท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
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           5. สถานศึกษาจดัระบบใหค้รูประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง ควรใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบัแก่ครูและบุคลากรในการพฒันาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพเด็ก 
 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

3.1 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

3.2 ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3.3 ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้รงเสริม

ทางบวกอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาผูเ้รียนครูมีการจดัท าแบบบนัทึกพฒันาการผูเ้รียนรายบุคคล 

3.5 ครูใชก้ระบวนการ  PLCในการพฒันาตนและพฒันางาน 

 

 กระบวนการพฒันา 
  ทางโรงเรียนไดจ้ดัตั้งโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมศกัยภาพครูเพื่อใหค้รูจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้และใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้มาสอนเพื่อพฒันาวชิาชีพของตนเอง เพื่อให้ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนโดย
ใชเ้ทคโนโลย ีครูมีการผลิตส่ือนวตักรรม เพื่อพฒันาการเรียนของผูเ้รียนครูใชส่ื้อการเรียนการสอนนวตักรรมและ
เทคโนโลยอีอนไลน์เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้และการส่ือสาร เลือกใชส่ื้อการเรียนการสอนของ DLTV ตาม
ความจ าเป็นหรือใชท่ี้สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอน ในอีกดา้นหน่ึงของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีจะท าให้เด็กมีความสนใจเพิ่มข้ึนส่วนหน่ึงเกิดจากครูมีการเสริมแรงทางบวก เช่น การกล่าวค า
ชมเชยเม่ือนกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี อีกทั้งครูยงัยิม้แยม้แจ่มใสและพูดจาสุภาพกบันกัเรียน และเม่ือเราไดพ้บปัญหา
ในดา้นการจดัการเรียนการสอนเราก็จะมีการท าปัญหาท่ีไดพ้บไปประชุม ปรึกษาเพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา แต่ยงัขาด
การท างานท่ีต่อเน่ือง 
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 ผลการพฒันา 
          จากผลการพฒันา ส่งใหเ้กิดผลการพฒันา ดงัน้ี 
   1. ครูจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 62.5  
   2. ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 67.5 
   3. ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้รง
เสริมทางบวกอยา่งต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 87.5 
   4. ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาผูเ้รียนครูมีการจดัท าแบบบนัทึกพฒันาการผูเ้รียนรายบุคคล
คิดเป็นร้อยละ 25 
   5. ครูใชก้ระบวนการ  PLC ในการพฒันาตนและพฒันางาน คิดเป็นร้อยละ 87.5 
 

  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ 
  2. บนัทึกผลหลงัการสอน 
  3. แบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
  4. บนัทึกการประชุมวชิาการ และบนัทึกการประชุมประจ าเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  5. รายงานผลการปฏิบติังานในรอบปีของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. ทะเบียนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
   7. ภาพถ่ายกิจกรรม 
   8. โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมศกัยภาพครู 

     ฯลฯ 
 

 แนวทางการพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สูงขึน้กว่าเดิม 
           1. ครูตอ้งจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตรสถานศึกษา มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจดักิจกรรมไดจ้ริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติได ้
   2. ครูตอ้งใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
   3. ครูตอ้งตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการวดั
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
   4. ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
   5. ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพระหวา่งครูเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ระดบัดี ระดบัปานกลาง 
 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ระดบัดี ระดบัก าลงัพฒันา 
 

     1) ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 76.60  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     2) ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด

ในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 73.81  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     3) ผูเ้รียนมีทกัษะในการการส่ือสารตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 60  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 66.96  

ไม่บรรลุ 
 

     4) ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดค านวณตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 68.36  

ไม่บรรลุ 
 

     5) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก ไตร่ตรอง  

พิจารณาโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  สามารถ

น าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 73.04  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     6) ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  

ประสบการณ์  เพ่ือน ามาใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงานใหม่ๆ 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 50  

ไม่บรรลุ 
 

     7) ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร   เพ่ือแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่ง

สร้างสรรค ์

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     8) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตร

สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 69.77  

ไม่บรรลุ 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

     9) ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบ

อ่ืนๆเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

มีผลการทดสอบ

ระดบัชาติเพ่ิมข้ึน 

มีผลการทดสอบ

ระดบัชาติลดลง 
 

    10) ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพ้ืนฐานมีเจตคติท่ีดีต่อ

การศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพ่ืออนาคต 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ระดบัดี ระดบัดี  

     1) ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกาตามหลกั

ค่านิยม  12  ประการ 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     2) ผูเ้รียนสวดมนตท์ าวตัรเชา้ในทุกวนัพระ  และแต่งกาย

ชุดไทยทุกวนัศุกร์  รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส าคญัทางศาสนา

และสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินสุโขทยั 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     3) ผูเ้รียนอยูร่่วมกนัไดโ้ดยใชกิ้จกรรมประชาธิปไตย ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     4) ผูเ้รียนมีน ้าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั 

 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     5) ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดบัดี ระดบัดี  

     1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสยัทศัน ์และพนัธกิจท่ีชดัเจน

ทนัสมยั  สอดคลอ้งกบัริบทของสถานศึกษาและชุมชน 

ระดบัดี ระดบัดี  

     2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของ

สถานศึกษาเป็นระบบ  และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัดี ระดบัดี  

     3. สถานศึกษาพฒันาวิชาการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้ ระดบัดี ระดบัดี  
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     4. สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้  

ความสามารถ  และทกัษะต่างๆรอบดา้น  เพ่ือพฒันาการเรียน

การสอน 

ระดบัดี ระดบัดี  

     5. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก

หอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

ระดบัดี ระดบัดี  

     6. สถานศึกษามีส่ือวสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีเพียงพอ

เหมาะสม  เพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา 

ระดบัดี ระดบัดี  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดบัดี ระดบัปานกลาง 
 

     1. ครูจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 62.5 

ไม่บรรลุ 
 

     2. ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 87.5 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     3. ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพเป็น

แบบอยา่งท่ีดี  และจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้รงเสริม

ทางบวกอยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 87.5 

ไม่บรรลุ 
 

     4. ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาผูเ้รียนครูมีการ

จดัท าแบบบนัทึกพฒันาการผูเ้รียนรายบุคคล 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 25 

ไม่บรรลุ 
 

     5. ครูใชก้ระบวนการ  PLC ในการพฒันาตนและพฒันางาน ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 87.5 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวยั ( ระดับคุณภาพโดยรวม : ดี ) 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ ดี 

3. การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ดี 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( ระดับคุณภาพโดยรวม : ปานกลาง ) 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผูเ้รียน 

     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

     1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

ปานกลาง 

ก าลงัพฒันา 

ดี 

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ ดี 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 

ปานกลาง 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา2562 ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลศิ 

1.1 มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั มีสมรรถนะดา้นร่างกายตามวยัและมีสุขนิสัยตามสุขบญัญติั  

10 ประการ  

1.2 ดูแลความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัของตนเองได้ 

1.3 เด็กปฐมวยัมีความสุขและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั 

1.4 เด็กปฐมวยัสามารถช่วยเหลือตนเอง ตามกิจวติัประจ าวนัได ้

1.5 เด็กปฐมวยัสามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

1.6 เด็กปฐมวยัสามารถใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมตามวยั 

1.7 เด็กปฐมวยัสามารถส่ือสารดว้ยการฟังพูดอ่านเขียนได ้

1.8 เด็กปฐมวยัใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในชีวติประจ าวนัได้ 

1.9 เด็กปฐมวยัแสวงหาความรู้ผา่นส่ือและเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 ผลการพฒันา 

จากกระบวนการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้  ผูเ้รียนมีน ้าหนกัและส่วนสูงผา่นตามเกณฑก์รมอนามยั เด็กมี
พฒันาการดา้นร่างกาย  มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ มีพฒันาการดา้นสังคม และมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั  
เด็กมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้นเหมาะสมกบัวยั ดา้นร่างกายแขง็แรงสามารถใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ มดัใหญ่ 
ไดค้ล่องแคล่ว ดา้นอารมณ์และสังคมเด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกบัเพื่อนไดอ้ยา่งมีความสุข  มีจินตนาการความคิด
สร้างสรรค ์สามารถสรรสร้างผลงานของตนเองและสามารถน าเสนอผลงานอยา่งภาคภูมิใจ  ดา้นสติปัญญา  เด็กสนใจ
เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวั ใชส่ื้อเทคโนโลยไีด ้ ซกัถามและคิดแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้น
ต่อไป  
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จุดเด่น จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 

  

จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา 
- เด็กมีสุนทรียภาพ และมีลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะดนตรี
และการเคล่ือนไหว 
- เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์อง
สถานศึกษา 

- 

 แนวทางการพฒันาคุณภาพของเด็กให้สูงขึน้กว่าเดิม 
- โครงการอาหารกลางวนั  
- โครงการส่งเสริมสุขอนามยั ศิลปะ ดนตรีและกีฬาในโรงเรียน 

ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
   1. แบบประเมินพฒันาการเด็กดา้นร่างกาย 

                    2. หลกัสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั 

                    3. แผนการจดัประสบการณ์/ผลการจดัประสบการณ์ 

                    4. แบบบนัทึกน ้าหนกั ส่วนสูง   
     

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

2.1 สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและวถีิชีวติในชุมชน 

2.2 สถานศึกษาจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวยั หรือมีประสบการณ์ดา้น

การสอนปฐมวยัครบทุกชั้นเรียน 

2.3 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการจดั

ประสบการณ์ 

2.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ด ี

2.5 สถานศึกษามีส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและหลากหลาย 

2.6 สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการจดั

ประสบการณ์ของครูและบุคลากร 

2.7 สถานศึกษามีระบบจดัการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วน 

 

 ผลการพฒันา 
จากกระบวนการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการ

บริหารและการจดัการศึกษานั้น ท าใหเ้กิดความมัน่ใจต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เพราะ
สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและบริบทในทอ้งถ่ิน ครูพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง และเพียงพอเหมาะสมต่อการประสบการณ์ในทุกชั้นเรียน สภาพแวดลอ้มสะอาด ปลอดภยั มีส่ือการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้งไดน้ าส่ือเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหก้บัเด็กดว้ย 
   

จุดเด่น จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 
  

จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา 
- ผูบ้ริหารมีความรอบรู้ในการบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

- 

 แนวทางการพฒันาคุณภาพของเด็กให้สูงขึน้กว่าเดิม 
- โครงการพฒันาหลกัสูตรปฐมวยั 
- โครงการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพครู 
- โครงการผูบ้ริหารแห่งการเปล่ียนแปลงโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 

  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
   1. หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

2. รายงานการพฒันาตนเองของครูจากการประชุม อบรม และสัมมนาต่างๆ 
  3. แผนการจดัประสบการณ์ 

4. บนัทึกผลหลงัการจดัประสบการณ์ 
  5. ทะเบียนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
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6. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
  7. บนัทึกการประชุมวชิาการ, บนัทึกการประชุมประจ าเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, บนัทึกการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และบนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. แบบนิเทศติดตามการเรียนการสอน 
   9. ภาพถ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเขา้รับการอบรมของครู, กิจกรรมการเรียนการสอน, ส่ือ, 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอน, มุมประสบการณ์, แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน เป็นตน้ 
    

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ  

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ดีเลศิ 

3.1 ครูจดัประสบการณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

และสติปัญญาเหมาะสมตามวยั 

3.2 ครูเสริมสร้างใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของเด็กโดยผา่นการเล่นและลงมือ

ปฏิบติัจริง 

3.3 ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

กบัวยั 

3.4 ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อ

ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 ผลการพฒันา 
          จากกระบวนการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้ ครูมีแผนการจดัประสบการณ์ และบนัทึกผลหลงัการสอน
และประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้น และครูส่งเสริมให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของเด็กโดย
ผา่นการเล่นและลงมือปฏิบติัจริง  ครูมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนตามหน่วยประสบการณ์และครู
ประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
 
 
 



44 

 

 

 

จุดเด่น จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 
  

จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา 
- ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบติักิจกรรม  เรียนรู้ลงมือท า  และสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองอยา่งมีความสุข 
-ครูจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม  ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัวยั 
-ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้น
ร่างกายอารมณ์  จิตใจ สังคม และสิติปัญญา อยา่งสมดุล
เตม็ศกัยภาพโดยความร่วมมือของพ่อ แม่ และครอบครัว 
ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

- ครูตอ้งมีวธีิการประเมินท่ีหลากหลาย  โดยมีผูป้กครอง
และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมน าผลการประเมินท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

 

  

แนวทางการพฒันาคุณภาพของเด็กให้สูงขึน้กว่าเดิม 
- โครงการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพครู 
- โครงการสานสัมพนัธ์ชุมชน 
- โครงการจดัหาครูและบุคลากรเพื่อพฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั 

   

ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1. นวตักรรม / ส่ือการเรียนการสอน 

                    2. แผนการจดัประสบการณ์ 

                    3. แบบบนัทึกผลการจดัประสบการณ์ 

  4. โครงงาน 

                    5. ผลงานเด็ก 

                    6. แบบสรุป วเิคราะห์ผลการประเมินพฒันาการเด็ก   

                    7. ภาพกิจกรรม   

       

 

 

 



45 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก ระดบัดี ระดบัดีเลิศ  

     1. มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั มีสมรรถนะดา้นร่างกาย

ตามวยัและมีสุขนิสยัตามสุขบญัญติั 10 ประการ 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 83  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    2. ดูแลความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัของตนเองได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    3. เดก็ปฐมวยัมีความสุขและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 83 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    4. เดก็ปฐมวยัสามารถช่วยเหลือตนเอง ตามกิจวตัรประจ าวนัได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 91 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    5. เดก็ปฐมวยัสามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 87  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    6. เดก็ปฐมวยัสามารถใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ได้

เหมาะสมตามวยั 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 91 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    7. เดก็ปฐมวยัสามารถส่ือสารดว้ยการฟังพูดอ่านเขียนได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 83  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    8. เดก็ปฐมวยัใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในชีวิตประจ าวนัได ้ ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

    9. เดก็ปฐมวยัแสวงหาความรู้ผา่นส่ือและเทคโนโลยีไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดบัดี ระดบัดี  

    1. สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ระดบัดี ระดบัดี  
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

การศึกษาปฐมวยัและวิถีชีวิตในชุมชน 

    2. สถานศึกษาจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรม

การศึกษาปฐมวยั หรือมีประสบการณ์ดา้นการสอนปฐมวยัครบทุกชั้น

เรียน 

ระดบัดี ระดบัดี  

    3. สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ 

และทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการจดัประสบการณ์ 

ระดบัดี ระดบัดี  

    4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก

หอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

ระดบัดี ระดบัดี  

    5. สถานศึกษามีส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอ

และหลากหลาย 

ระดบัดี ระดบัดี  

    6. สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยอียา่ง

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ของครู

และบุคลากร 

ระดบัดี ระดบัดี  

    7. สถานศึกษามีระบบจดัการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วน

ร่วมจากภาคส่วน 

ระดบัดี ระดบัดี  

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ ระดบัดี ระดบัดี  

       1. ครูจดัประสบการณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี

พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

เหมาะสมตามวยั 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

       2. ครูเสริมสร้างใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความ

ตอ้งการของเด็กโดยผา่นการเล่นและลงมือปฏิบติัจริง 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

       3. ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ถูกสุขลกัษณะ ร้อยละ 80  ร้อยละ 100   
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

ปลอดภยั และใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ไดร้ะดบัดีข้ึนไป ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       4. ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้น

ตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อปรับปรุงการจดั

ประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

 

 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

1.1.1 ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.2 ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการการส่ือสารตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.4 ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดค านวณตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.5 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก ไตร่ตรอง  พิจารณาโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  

สามารถน าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้

1.1.6 ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  ประสบการณ์  เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงาน

ใหม่ๆ 

1.1.7 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   เพื่อแสวงหาความรู้และ

พฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรค ์
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

1.1.8 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด 

1.1.9 ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

1.1.10 ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพื่ออนาคต 

 
  

 ผลการพฒันา 
   1. ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านร้อยละ  77.78 
   2. ผูเ้รียนมีทกัษะในการเขียนร้อยละ 72.22 
   3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสารร้อยละ 64.44 
   4. ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดค านวณร้อยละ 62.22 
   5. ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดจ าแนก ไตร่ตรองร้อยละ 79.80 

  6. ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  ประสบการณ์  เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรค์
ช้ินงานใหม่ๆร้อยละ 55.56 
   7. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อแสวงหาความรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคร้์อยละ 88.89 
   8. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนดร้อยละ70 
   9. ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึน 
   10. ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพื่ออนาคต 
ร้อยละ100 

 
จุดเด่น จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 

จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา 
- - ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์

วางแผนเพื่อแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักการอ่าน สนใจใฝ่เรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
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   แนวทางการพฒันาคุณภาพของเด็กให้สูงขึน้กว่าเดิม 
- โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดและการแกปั้ญหา 
- โครงการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพครู 
- โครงการพฒันาทกัษะวชิาการสานผลสัมฤทธ์ิ 
- โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
- โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1.   แบบประเมินการอ่านคล่องและเขียนคล่องทั้งห้องเรียน 

2.   แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
3.   ผลการทดสอบระดบัชาติ NT และ O-NET 
4.   ตารางเรียน ตารางสอน 
5.   ช้ินงานของนกัเรียน 
6.   หลกัสูตรสถานศึกษา 
    

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ด ี

1.2.1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกาตามหลกัค่านิยม  12  ประการ 

1.2.2 ผูเ้รียนสวดมนตท์ าวตัรเชา้ในทุกวนัพระ  และแต่งกายชุดไทยทุกวนัศุกร์  รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี

ส าคญัทางศาสนาและสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินสุโขทยั 

1.2.3 ผูเ้รียนอยูร่่วมกนัไดโ้ดยใชกิ้จกรรมประชาธิปไตย 

1.2.4 ผูเ้รียนมีน ้าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั 

1.2.5 ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ผลการพฒันา 
   1. นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร (รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย/์ซ่ือสัตยสุ์จริต/ 
มีจิตสาธารณะ/มีทกัษะใฝ่เรียนรู้/อยูอ่ยา่งเพียงพอ/มุ่งมัน่ต่อการท างาน/รักถ่ินฐานสุโขทยั/มีวนิยัในตนเอง) 
   2. นกัเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทยและด ารงชีวติซ่ึง  
ความเป็นไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  การเขียน - อ่านลายสือไทย บทอาขยานอ าเภอ ค าขวญัอ าเภอ        
ค  าขวญัจงัหวดั 
   3. นกัเรียนมีการยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  โดยใชกิ้จกรรมสภานกัเรียน 
   4. โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนมส าหรับนกัเรียนทุกคน 
   5. นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นและเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มตามท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
   6. นกัเรียนมีนกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
  7. นกัเรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

จุดเด่น จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 
 จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา 

- นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
- นกัเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย โดยเฉพาะ 
ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  การเขียน - อ่านลายสือไทย บท
อาขยานอ าเภอ ค าขวญัอ าเภอ ค าขวญัจงัหวดั 

- 

  
แนวทางการพฒันาคุณภาพของเด็กให้สูงขึน้กว่าเดิม 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ 
- โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการท างานตามระบอบประชาธิปไตย 
- โครงการส่งเสริมสุขอนามยั   ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
           1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ 
                     2. โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการท างานตามระบอบประชาธิปไตย 
                     3. โครงการส่งเสริมสุขอนามยั   ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาในโรงเรียน 
                     4. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                     5. ผลงานนกัเรียน 
                     6. รายงานการจดักิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ในรอบปี 
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                     7. ภาพกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ในรอบปี 
 
   

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีชดัเจนทนัสมยั  สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา

และชุมชน 

2.2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นระบบ  และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.3 สถานศึกษาพฒันาวชิาการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.4 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถ  และทกัษะต่างๆ รอบดา้น  เพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน 

2.5 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

2.6 สถานศึกษามีส่ือวสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยเีพียงพอเหมาะสม  เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการ

คุณภาพการศึกษา 

 
 

 ผลการพฒันา 
         จากกระบวนการพฒันาขา้งตน้ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และหลกัสูตรของสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติ และพฤติกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้ท าใหผู้เ้รียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ครูและบุคลากรรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองตามโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 
สถานศึกษามีสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนด าเนินชีวติอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข ปลอดภยั มี
คุณภาพชีวติท่ีดี  
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จุดเด่น จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 
  

จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา 
- ผูบ้ริหารมีความรอบรู้ในการบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

- 

  
แนวทางการพฒันาคุณภาพของเด็กให้สูงขึน้กว่าเดิม 

- โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพครู 
- โครงการผูบ้ริหารแห่งการเปล่ียนแปลงโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

  

           ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1. หลกัสูตรสถานศึกษา  

2. รายงานการพฒันาตนเองของครูจากการประชุม อบรม และสัมมนาต่างๆ 
  3. แผนการจดัประสบการณ์ 

4. บนัทึกผลหลงัการจดัประสบการณ์ 
  5. ทะเบียนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

6. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
  7. บนัทึกการประชุมวชิาการ, บนัทึกการประชุมประจ าเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, บนัทึกการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และบนัทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. แบบนิเทศติดตามการเรียนการสอน 
   9. ภาพถ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเขา้รับการอบรมของครู, กิจกรรมการเรียนการสอน, ส่ือ, 
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอน, แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน เป็นตน้ 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผลการประเมินตนเองโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ  ด ี

3.1 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

3.2 ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3.3 ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้รงเสริม

ทางบวกอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาผูเ้รียนครูมีการจดัท าแบบบนัทึกพฒันาการผูเ้รียนรายบุคคล 

3.5 ครูใชก้ระบวนการ  PLCในการพฒันาตนและพฒันางาน 

 
 ผลการพฒันา 

จากผลการพฒันา ส่งใหเ้กิดผลการพฒันา ดงัน้ี 
           ครูมีการจดักระบวนการเรียนการสอนแบบเช่ือมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เด็กไดศึ้กษาและลงมือปฏิบติัจริง โดยครู
คอยใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

 

จุดเด่น จุดทีต้่องพฒันา และแนวทางพฒันาเพ่ือให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้ 
  

จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา 
- ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
- ครูมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน 

- จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลย ีท่ีทนัสมยั 
- ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพระหวา่งครู
เพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมิน 
  1. แผนการจดัการเรียนรู้ 
  2. บนัทึกผลหลงัการสอน 
  3. แบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
  4. บนัทึกการประชุมวชิาการ และบนัทึกการประชุมประจ าเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  5. รายงานผลการปฏิบติังานในรอบปีของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. ทะเบียนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
   7. โครงการพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมศกัยภาพครู 
   8. ภาพถ่ายกิจกรรม 
  

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ระดบัดี ระดบัดี  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ระดบัดี ระดบัปานกลาง 
 

     1) ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 77.78  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     2) ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด

ในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 72.22 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     3) ผูเ้รียนมีทกัษะในการการส่ือสารตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 60  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 64.44  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     4) ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดค านวณตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา

ก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 62.22  

ไม่บรรลุ 
 

     5) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก ไตร่ตรอง  

พิจารณาโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  สามารถ

น าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 79.80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

     6) ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  

ประสบการณ์  เพ่ือน ามาใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงานใหม่ๆ 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 55.56  

ไม่บรรลุ 
 

     7) ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร   เพ่ือแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่ง

สร้างสรรค ์

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 88.89 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     8) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตร

สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     9) ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบ

อ่ืนๆเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

มีผลการทดสอบ

ระดบัชาติเพ่ิมข้ึน 

มีผลการทดสอบ

ระดบัชาติเพ่ิมข้ึน 

 

    10) ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพ้ืนฐานมีเจตคติท่ีดีต่อ

การศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพ่ืออนาคต 

ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ระดบัดี ระดบัดี  

     1) ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกาตามหลกั

ค่านิยม  12  ประการ 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 88.89 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     2) ผูเ้รียนสวดมนตท์ าวตัรเชา้ในทุกวนัพระ  และแต่งกาย

ชุดไทยทุกวนัศุกร์  รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส าคญัทางศาสนา

และสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินสุโขทยั 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 94.44 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     3) ผูเ้รียนอยูร่่วมกนัไดโ้ดยใชกิ้จกรรมประชาธิปไตย ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 94.44  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     4) ผูเ้รียนมีน ้าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั 

 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 87.78 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     5) ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 92.22  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดบัดี ระดบัดี  

     1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสยัทศัน ์และพนัธกิจท่ีชดัเจน

ทนัสมยั  สอดคลอ้งกบัริบทของสถานศึกษาและชุมชน 

ระดบัดี ระดบัดี  

     2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของ

สถานศึกษาเป็นระบบ  และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัดี ระดบัดี  

     3. สถานศึกษาพฒันาวิชาการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้

คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ระดบัดี ระดบัดี  

     4. สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้  

ความสามารถ  และทกัษะต่างๆรอบดา้น  เพ่ือพฒันาการเรียน

การสอน 

ระดบัดี ระดบัดี  

     5. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก

หอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

ระดบัดี ระดบัดี  

     6. สถานศึกษามีส่ือวสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีเพียงพอ

เหมาะสม  เพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา 

ระดบัดี ระดบัดี  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดบัดี ระดบัดี  

     1. ครูจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ร้อยละ 70  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 77.78 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     2. ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่ง

เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 88.89 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

     3. ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพเป็น

แบบอยา่งท่ีดี  และจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้รงเสริม

ทางบวกอยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ 90  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 100 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ บรรลุเป้าหมาย 

     4. ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาผูเ้รียนครูมีการ

จดัท าแบบบนัทึกพฒันาการผูเ้รียนรายบุคคล 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 55.56 

ไม่บรรลุ 
 

     5. ครูใชก้ระบวนการ  PLC ในการพฒันาตนและพฒันา

งาน 

ร้อยละ 80  

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 85 

ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

 

 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวยั ( ระดับคุณภาพโดยรวม : ดีเลศิ ) 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ ดี 

3. การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ( ระดับคุณภาพโดยรวม : ดี ) 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผูเ้รียน 

     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

     1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

ดี 

ปานกลาง 

ดี 

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ ดี 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 

ดี 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านวงักร่าง 
ที ่  22/2563 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นวงักร่าง 
   ปีการศึกษา 2563  ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…………………………………………..   
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา

มาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั
ประกอบดว้ยระบบประกนัภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัใหมี้
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดใหมี้คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือน การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อนัส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษา โดยมีการจดัท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกโรงเรียนบา้นวงักร่าง จึงแต่งตั้งบุคคล
ในทา้ยค าสั่งน้ีเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ลว้เสร็จ ดงัต่อไปน้ี 

1.   คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบดว้ย 
  1.1 นายสมพงษ ์  ขนัอินทร์ รก. ผอ. รร.บา้นวงักร่าง   ประธานกรรมการ 
  1.2 นายสมควร  ศรีพิลา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
  1.3 นายสงกรานต ์ เสือแกว้ ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง   กรรมการ 
  1.4 นายสัญญา  เสือแกว้  ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนา้ท่ี ใหค้  าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แกไ้ขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวยั ประกอบดว้ย 
  2.1 นางสาวสุชญัญา  จ๋ิวน๊อต ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง     ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสมพร  โกศล  ครูโรงเรียนบา้นยางเมือง    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 2.3 นางสาวสุพินดา  บวัอ่อน ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง    กรรมการ 
 2.4 นางสาวนิตยา  เดชแฟง ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง    กรรมการและเลขานุการ 
  2.5 นางสาวชนากานต ์ พิถีสะอาด อตัราจา้งโรงเรียนบา้นวงักร่าง      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ        

3.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
 2.1 นายสงกรานต ์ เสือแกว้ ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง     ประธานกรรมการ 
  2.2 นายปราโมทย ์  อยูอ่น้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นยางเมือง  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
 2.3 นางอจัฉราพร  โพธ์ิดี  ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง    กรรมการ 

2.4 นายมนตรี  ยานกาย  ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง    กรรมการ 
  2.4 นายสัญญา  เสือแกว้  ครูโรงเรียนบา้นวงักร่าง    กรรมการและเลขานุการ 
 2.5 นางสาวดารารัตน์  เขียวเกิด ธุรการโรงเรียน         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  

   ขอใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

   ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

   สั่ง ณ วนัท่ี      19   มีนาคม พ. ศ.   2563 
 

 
(ลงช่ือ) 

  (นายสมพงษ ์ ขนัอินทร์) 
                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองน ้ าเยน็ 
                    รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่าง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านวงักร่าง 
เร่ือง   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา                
พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์
อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัวงัหวา้ จึงไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบา้นวงักร่าง  จึงประกาศการใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั  และการประเมินคุณภาพภายใน 
      ประกาศ ณ วนัท่ี  1  เมษายน พ.ศ. 2562 

 

                                                        (นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต)์ 
                                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่าง 

 

                                                                           (นายสมควร  ศรีพิลา) 
                                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวงักร่าง 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวยั                                                      

เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั มีสมรรถนะดา้นร่างกายตามวยัและมีสุขนิสัยตามสุขบญัญติั 10 

ประการ 

1.2 ดูแลความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัของตนเองได ้

1.3 เด็กปฐมวยัมีความสุขและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั 

1.4 เด็กปฐมวยัสามารถช่วยเหลือตนเอง ตามกิจวติัประจ าวนัได ้

1.5 เด็กปฐมวยัสามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

1.6 เด็กปฐมวยัสามารถใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมตามวยั 

1.7 เด็กปฐมวยัสามารถส่ือสารดว้ยการฟังพูดอ่านเขียนได ้

1.8 เด็กปฐมวยัใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในชีวติประจ าวนัได้ 

1.9 เด็กปฐมวยัแสวงหาความรู้ผา่นส่ือและเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและวถีิชีวติในชุมชน 

2.2 สถานศึกษาจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรมการศึกษาปฐมวยั หรือมีประสบการณ์ดา้นการ

สอนปฐมวยัครบทุกชั้นเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

2.3 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการจดั

ประสบการณ์ 

2.4 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

2.5 สถานศึกษามีส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและหลากหลาย 

2.6 สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการจดั

ประสบการณ์ของครูและบุคลากร 

2.7 สถานศึกษามีระบบจดัการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วน 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ          

3.1 ครูจดัประสบการณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญาเหมาะสมตามวยั 

3.2 ครูเสริมสร้างใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของเด็กโดยผา่นการเล่นและลงมือปฏิบติัจริง 

3.3 ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

กบัวยั 

3.4 ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประเมินพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นตามสภาพจริง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อ

ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบา้นวงักร่าง 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดบัการศึกษาปฐมวยั ประจ าปีการศึกษา 2562 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกาศ

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้

ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบบัลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 ใน

การน้ีโรงเรียนบา้นวงักร่างจึงไดป้รับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วน

ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง

กนั เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม 

คร้ังท่ี 1 / 2562 เม่ือวนัท่ี  1 เมษาน พ.ศ. 2562 

 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นวงักร่าง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง

ก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั ประจ าปี

การศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  

  ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 
(นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต)์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่าง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นวงักร่าง  

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพเด็ก ระดบัดี 

       1. มีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั มีสมรรถนะดา้นร่างกายตามวยั

และมีสุขนิสัยตามสุขบญัญติั 10 ประการ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       2. ดูแลความปลอดภยัในชีวติประจ าวนัของตนเองได้ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       3. เด็กปฐมวยัมีความสุขและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามวยั ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       4. เด็กปฐมวยัสามารถช่วยเหลือตนเอง ตามกิจวติัประจ าวนัได ้ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       5. เด็กปฐมวยัสามารถเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       6. เด็กปฐมวยัสามารถใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสมตาม

วยั 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       7. เด็กปฐมวยัสามารถส่ือสารดว้ยการฟังพูดอ่านเขียนได ้ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       8. เด็กปฐมวยัใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจในชีวิตประจ าวนัได้ ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       9. เด็กปฐมวยัแสวงหาความรู้ผา่นส่ือและเทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบัดี 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

       1. สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยัและวถีิชีวติในชุมชน 

ระดบัดี 

       2. สถานศึกษาจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรมการศึกษา

ปฐมวยั หรือมีประสบการณ์ดา้นการสอนปฐมวยัครบทุกชั้นเรียน 

ระดบัดี 

       3. สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะ

ต่างๆท่ีจ าเป็นในการจดัประสบการณ์ 

ระดบัดี 

       4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่ง

เหมาะสมและปลอดภยั 

ระดบัดี 

       5. สถานศึกษามีส่ือเพื่อการเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและ

หลากหลาย 

ระดบัดี 

       6. สถานศึกษาใหบ้ริการส่ือวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยอียา่งเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ของครูและบุคลากร 

ระดบัดี 

       7. สถานศึกษามีระบบจดัการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจาก

ภาคส่วน 

ระดบัดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดบัดี 

       1. ครูจดัประสบการณ์อยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้น

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวยั 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       2. ครูเสริมสร้างใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของเด็ก

โดยผา่นการเล่นและลงมือปฏิบติัจริง 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       3. ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และใช้

ส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

       4. ครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประเมินพฒันาการเด็กทั้ง ๔ ดา้นตามสภาพจริง 

ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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ประกาศโรงเรียนบ้านวงักร่าง 
เร่ือง   ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 โดยท่ีมีการประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา                   
พ.ศ. 2553 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน    นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจนในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอตัลกัษณ์และจุดเนน้ของสถานศึกษา  
 โรงเรียนบา้นวงักร่าง  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  โรงเรียนบา้นวงักร่างจึงประกาศการใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
  

     ประกาศ ณ วนัท่ี  1  เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 

                                                        (นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต)์ 
                                                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่าง 
 

 
                                                                            (นายสมควร  ศรีพิลา) 
                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวงักร่าง 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                                                      

เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

1.1.1 ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.2 ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการการส่ือสารตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.4 ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดค านวณตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดบัชั้น 

1.1.5 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก ไตร่ตรอง  พิจารณาโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ  สามารถ

น าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้

1.1.6 ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  ประสบการณ์  เพื่อน ามาใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงานใหม่ๆ 

1.1.7 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   เพื่อแสวงหาความรู้และพฒันา

ตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

1.1.8 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด 

1.1.9 ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

1.1.10 ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและรู้จกัวางแผนเพื่ออนาคต 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1.2.1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกาตามหลกัค่านิยม  12  ประการ 

1.2.2 ผูเ้รียนสวดมนตท์ าวตัรเชา้ในทุกวนัพระ  และแต่งกายชุดไทยทุกวนัศุกร์  รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส าคญั

ทางศาสนาและสืบสานประเพณีทอ้งถ่ินสุโขทยั 

1.2.3 ผูเ้รียนอยูร่่วมกนัไดโ้ดยใชกิ้จกรรมประชาธิปไตย 

1.2.4 ผูเ้รียนมีน ้าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั 

1.2.5 ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 สถานศึกษามีเป้าหมายวสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีชดัเจนทนัสมยั  สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและ

ชุมชน 

2.2 สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นระบบ  และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2.3 สถานศึกษาพฒันาวชิาการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้คุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.4 สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถ  และทกัษะต่างๆรอบดา้น  เพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน 

2.5 สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

2.6 สถานศึกษามีส่ือวสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยเีพียงพอเหมาะสม  เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการคุณภาพ

การศึกษา 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 ครูจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3.2 ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3.3 ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้รงเสริม

ทางบวกอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาผูเ้รียนครูมีการจดัท าแบบบนัทึกพฒันาการผูเ้รียนรายบุคคล 

3.5 ครูใชก้ระบวนการ  PLC ในการพฒันาตนและพฒันางาน 
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ประกาศโรงเรียนบา้นวงักร่าง 

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกาศ

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั

เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้

ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบบัลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 ใน

การน้ีโรงเรียนบา้นวงักร่างจึงไดป้รับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วน

ร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง

กนั เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม 

คร้ังท่ี 1 / 2562 เม่ือวนัท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2562 

 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นวงักร่าง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง

ก าหนดค่าเป้าหมายการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี

การศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  

  ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 

(นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต)์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงักร่าง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นวงักร่าง  

เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ระดบัดี 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ระดบัดี 

1) ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ

ระดบัชั้น 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2) ผูเ้รียนมีทกัษะการเขียนตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ

ระดบัชั้น 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3) ผูเ้รียนมีทกัษะในการการส่ือสารตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่

ละระดบัชั้น 

ร้อยละ 60 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4) ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดค านวณตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดในแต่ละ

ระดบัชั้น 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก ไตร่ตรอง  พิจารณาโดยใชเ้หตุผล

ประกอบการตดัสินใจ  สามารถน าเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้

ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

6) ผูเ้รียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  ประสบการณ์  เพื่อ

น ามาใชใ้นการสร้างสรรคช้ิ์นงานใหม่ๆ 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

7) ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

เพื่อแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

8) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิผา่นตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

9) ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆเพิ่มข้ึนจากปี

การศึกษาท่ีผา่นมา 

มีผลการทดสอบระดบัชาติ

เพิ่มข้ึน 

     10) ผูเ้รียนมีความรู้  มีทกัษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและรู้จกั 

          วางแผนเพื่ออนาคต 

ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ระดบัดี 

1) ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกาตามหลกัค่านิยม  12  

ประการ 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

2) ผูเ้รียนสวดมนตท์ าวตัรเชา้ในทุกวนัพระ  และแต่งกายชุดไทยทุกวนัศุกร์  

รวมถึงเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส าคญัทางศาสนาและสืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน

สุโขทยั 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

3) ผูเ้รียนอยูร่่วมกนัไดโ้ดยใชกิ้จกรรมประชาธิปไตย ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

4) ผูเ้รียนมีน ้าหนกั  ส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามยั ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

5) ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบัดี 

       1. สถานศึกษามีเป้าหมายวสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีชดัเจนทนัสมยั  สอดคลอ้ง

กบัริบทของสถานศึกษาและชุมชน 

ระดบัดี 

       2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาเป็นระบบ  ระดบัดี 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

       3. สถานศึกษาพฒันาวชิาการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้คุณภาพผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 

ระดบัดี 

       4. สถานศึกษาพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้  ความสามารถ  และทกัษะ

ต่างๆรอบดา้น  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

ระดบัดี 

       5. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่ง

เหมาะสมและปลอดภยั 

ระดบัดี 

       6. สถานศึกษามีส่ือวสัดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยเีพียงพอเหมาะสม  เพื่อ

สนบัสนุนการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา 

ระดบัดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดบัดี 

       1. ครูจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ร้อยละ 70 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       2. ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       3. ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพเป็นแบบอยา่งท่ีดี  และ

จดัการเรียนรู้โดยการใชแ้รงเสริมทางบวกอยา่งต่อเน่ือง 

ร้อยละ 90 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       4. ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาผูเ้รียนครูมีการจดัท าแบบบนัทึก

พฒันาการผูเ้รียนรายบุคคล 

ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 

       5. ครูใชก้ระบวนการ  PLCในการพฒันาตนและพฒันางาน ร้อยละ 80 ไดร้ะดบัดีข้ึนไป 
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มาตรฐานที่ 1   

คุณภาพเด็ก   

มีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มีสมรรถนะ

ด้านร่างกายตามวัยและมีสุขนิสยัตามสุขบัญญัติ 10 

ประการ 

เด็กปฐมวัยสามารถสื่อสารด้วยการ
ฟังพูดอ่านเขียนได้ 

เด็กปฐมวัยสามารถเล่นและ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

เด็กปฐมวัยสามารถใช้ประสาทสัมผัส

ทั ง 5 ในการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตนเอง 
ตามกิจวัติประจ้าวันได้ 
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มาตรฐานที่  3   

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

 

ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 

ครูมีบุคลิกภาพดี ยิ มแย้มแจ่มใส พูดจา
สุภาพเป็นแบบอย่างที่ดี  และจัดการเรียนรู้
โดยการใช้แรงเสริมทางบวกอย่างต่อเนื่อง 

ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ครูใช้กระบวนการ  PLCในการพัฒนาตน

และพัฒนางาน 
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มาตรฐานที่  3  
 กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

1.กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2.ครูสามารถใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ  

และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ครูมีการประชุมร่วมกนัเพื่อพฒันาตนเองและงาน 
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คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาตามหลกัค่านิยม 12 ประการ 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนสวดมนต์ท าวดัเช้าในทุกวนัพระ และแต่งกายชุดไทยทุกวนัศุกร์ 

รวมถึงเข้าร่วมกจิกรรมที่ส าคญัทางศาสนาและสืบสานประเพณท้ีองถิ่นสุโขทยั 
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ผู้เรียนอยู่ร่วมกนัได้โดยใช้กจิกรรมประชาธิปไตย 

คุณลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค์ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมนี า้หนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามยั 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมสุีขภาพจิตทีด่ีและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างมคีวามสุข 

 

 

  


