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กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

คำนำ 
 

 “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปี
การศึกษา 2562” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561  ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาฯ พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี 
 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปี
การศึกษา 2562” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน  และส่วนท่ี 2  ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีนำเสนอวิธีการพัฒนา ข้อมูล 
หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการ
พัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ท้ังคุณภาพด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

 
 เร่ือง หน้า 

 

คำนำ  
สารบัญ  
  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๗ 
 ระดับปฐมวัย ๗ 
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ๗ 
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ๘ 
      มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ๑๐ 
      บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ๑๑ 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๑ 
      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ๑๑ 
      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๒ 
      มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๔ 

      บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ๑๘ 
ภาคผนวก  
 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
 

๒๓ 
   
 - ประกาศโรงเรียน เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

๒๗ 
 - คำส่ัง แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
- บันทึกเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็น         

ขอบเพื่อรับรองผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา  
 

 
๒๘ 

 
 



 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียนวัดหนองตาโชติ  ท่ีต้ัง หมู่ ๕ ตำบลวังทองแดง  อำเภอ เมือง จังหวัดสุโขทัย  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑ โทร   ๐๘๑๙๙๘๓๗๖๘  โทรสาร -         
e-mail  nongtachot@gmail.com    website  http://64100959.thaischool.in.th รหัสไปรษณีย์  
๖๔๒๑๐    เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึงระดับช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๙ ไร่ ๗๒  ตารางวา 
เขตพื้นท่ีบริการหมู่ ๕ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 
 
๑.๒  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ  ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๑  โดยอาศัยศาลาการเปรียญ
วัดหนองตาโชติเป็นท่ีเรียนช่ัวคราว  มีนายแถม   ทิพย์ธานี  เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒  นายกล่ำ  สุขนาค   อุทิศท่ีดิน
ให้ ๙ ไร่ ๗๒  ตารางวา  ปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนแบบถาวรเมื่อปี   พ .ศ.  ๒๕๐๗   โดยอาศัย
งบประมาณจากทางราชการและเงินช่วยเหลือจากชาวบ้านต่อมาได้ขยายสร้างอาคารเรียนและอาคาร
เอนกประสงค์เพิ่มขึ้นท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน มีเขตพื้นท่ีบริการทางการศึกษาจำนวน  ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๕ 
บ้านหนองตาโชติ  ต.วังทองแดง  อ. เมืองสุโขทัย  และหมู ่๒ ต.ราวต้นจันทน์  อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัดหนองตาโชติ มีข้าราชการครู  ๔ คน  นักเรียนท้ังหมด  ๔๖  คน  
แบ่งเป็นจำนวน  ๘  ระดับช้ันเรียน  ได้แก่ระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒-๓  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
ระดับละ  ๑ ห้องเรียน  โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  พัฒนาอาคารสถานท่ี
เรียนและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สนองตอบต่อการเรียนการสอน มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน  
ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านระบบ DLTV มี
กระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย  จนถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได้  ชุมชนมี
ความภาคภูมิใจ  ช่ืนชมและช่วยเหลือในกิจกรรมของโรงเรียน  ส่ิงท่ีต้องพัฒนาต่อไปคือ  การส่งเสริม
สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ  เช่นการการเรียนการสอนโดยส่ือทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ  การวิจัยในช้ันเรียน และการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
ปรัชญาการศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ  การเรียนดี  มีสุขภาพแข็งแรง  แฝงจริยธรรม 
 
 



 
 

 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนพัฒนาการทุกด้านเพื่อ

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้บนวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ  

๑.  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล ๒ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๒.  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ 

๑.  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒.  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  และความพอเพียง 
๓.  บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 
                                       แผนที่โรงเรียน     

                                                                                                                 เหนือ 
                       ต. ราวต้นจันทน์ อ.ศรีสำโรง                                       
                                                                                           
                       
                                                                โรงเรียน                                                                
ต. นาขุนไกร                                        วัดหนองตาโชติ          ต. บ้านไร่  อ. ศรีสำโรง 
อ.ศรีสำโรง 
    ม. ๕ บ้านหนองตาโชติ ต.วังทองแดง 
        อ.เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย 
                                              ม. ๖ บ้านหนองยาว  อ.เมือง 
 

 
 
 



 
 

๑.๓  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนในชนบทมีประชากรประมาณ  

๗๗๔ คน อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำเกษตรกรรม ได้แก่การทำนา  การเล้ียงวัว  ทำไม้กวาด และ
รับจ้างท่ัวไปส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ การ
ทอดผ้าป่าสามัคคี งานอุปสมบทสามัคคี งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันสงกรานต์ งานลอยกระทงเผาเทียน
เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย   การจัดงานมงคล งานมงคลท่ัวไปของท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับการเกิด การรื่นเริง  การ
ตาย  ความเป็นอยู่  การดำรงชีพเป็นต้น 

  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ การทำเกษตรกรรม ทำไม้
กวาด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕,๕๐๐ บาท 
จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔  คน 

       ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนมีสภาพเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากตัวอำเภอ และจังหวัด ระยะทาง 

๒๖ กิโลเมตร  ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการด้านครูผู้สอนมีจำนวนไม่ครบช้ันต้องสอนควบช้ัน 
โดยใช้DLTV ประกอบ แต่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากชุมชนในรูปแบบเงินทอดผ้าป่า
การศึกษา  และช่วยเหลือในด้านแรงงานเพื่อการพัฒนาได้ในช่วงเวลาท่ีว่างจากงานอาชีพ ในหมู่บ้านมีวัด
มีพระสงฆ์อยู่ประจำและให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีในเรื่องการอบรมศีลธรรมทางศาสนา 
หน่วยงานทางราชการและต้นสังกัดให้ความช่วยเหลือบ้างตามโอกาสอันควร  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเป็นอย่างดีและให้บริการทางการศึกษา จำนวน ๒ หมู่บ้ าน 
สภาพแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดเรียบร้อยดีโดยมีการคัดแยกขยะ และจัดการขยะให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

นักเรียนมีจำนวนน้อยและลดลง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็ก บางส่วนไปเรียนท่ีโรงเรียนใกล้เคียงท่ีมี
การปกครองคนละตำบล เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาจึงน้อย ตามไปด้วย อีกท้ังเศรษฐกิจตกต่ำจึงขอ
ความร่วมมือด้านการเงินจากชุมชนได้น้อย แต่ก็ให้ความร่วมมือด้านแรงงาน ตลอดจนช่วยกันดูแล อาคาร
สถานท่ี และทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑.๔  ข้อมูลครูและบุคลากรครูประจำการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก 
สอน
วิชา/
ชั้น 

๑ นายทวิต    ราษี ๔๙ ๒๗ ผอ.ร.ร. วทบ. ครุศาสตร์เกษตร ป.๓-๔ 
๒ นางสาวนภารัฐ หมวกโตนด ๒๓ ๖ เดือน ครู คบ. ภาษาไทย ป. ๕-๖ 
๓ นายสุทธิ   อินมี ๕๘ ๓๗ ครู ปวค. - ป.๑-๒ 
๔ นางระภี  พาโคกทม ๕๔ ๒๘ ครู กศ.ม. บริหาร อ.๑-๒ 

 จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก      -    คน   คิดเป็นร้อยละ   ๐ 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   ๔   คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ 

 
๑.๕  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  ๔๖ คน 
 ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน           ๔๖ คน   จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๓ ๒ ๕ 

อ.๓ ๑ ๔ ๑ ๕ 

รวม ๒ ๗ ๓ ๑๐ 

ป.๑ ๑ ๒ ๓ ๕ 

ป.๒ ๑ ๔ ๔ ๘ 

ป.๓ ๑ ๔ ๔ ๘ 

ป.๔ ๑ ๑ ๕ ๖ 

ป.๕ ๑ ๑ ๒ ๔ 

ป.๖ ๑ ๔ ๒ ๖ 

รวม ๘ ๑๖ ๒๑ ๓๔ 

รวมทั้งหมด ๘ ๒๒ ๒๔ ๔๖ 

 
 
 



 
 

๑.๖  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล   นายทวิต      ราษี โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๘๓๗๖๘      
 e-mail   tawid_60 @hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา ครุศาสตร์
เกษตร  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  - ปี ๓ เดือน   
 
 
 
 
๑.๗  การดำเนินการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

     ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย (๑๑ มาตรฐาน)  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี 

 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๓ มาตรฐาน)  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรด้านคุณภาพผู้เรียน ดี 
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ดี 
มาตรฐานด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดี 

 
 
ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

 
ผลงานระดับก่อนประถมศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
นักเรียน 
ระดับช้ันปฐมวัย 
 

ระดับเขตพื้นที่ 
เกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญเงิน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 6๙ ระดับเขตพื้นท่ี 
 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปี 256๒ 

สพป.สท.๑ 



 
 

 
ผลงานระดับประถมศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัล 
โรงเรียน 
คะแนน O-NET 

เกียรติบัตร โรงเรียนดี ท่ีมีคะแนน O-NET เฉล่ียรวม ๓ 
กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ  ปี ๒๕๖๑ 

สพป.สท.๑ 

โรงเรียน 
คะแนน NT 

เกียนติบัตร โรงเรียนดีเด่น ท่ีมีคะแนน NT เฉล่ีย รวม 3 
ด้านสูงกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๑ 

สพป.สท.๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน อ่านคล่องเขียนคล่องท้ัง
ห้องเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สพป.สท.๑ 

 กีฬาเปตอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง การแข่งขันกีฬาระดับ
กลุ่มเครือข่ายรามคำแหง 

กลุ่มเครือข่าย 

กีฬาเทบิลเทนนิส ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทเบิลเทนนิสชาย การแข่งขันกีฬา
ระดับกลุ่มเครือข่ายรามคำแหง 

กลุ่มเครือข่าย 

 
 
ผลการประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) 

 
   

ส่วนท่ี 2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาโชติร้อยละ ๙๐ มีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์
กรมอนามัย มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี เด็กทุกคนเล่น ทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยท้ังตัวเองและ
ผู้อื่น ตามเป้าหมายของสถานศึกษา เนื่องจากโรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาดจาก
โครงการSchool Lunch ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัยล้างมือทุกครั้งท้ังก่อนและหลังทำ
กิจกรรมต่าง ๆ มีการควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ และได้รับความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองตาโชติ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัด
หนองตาโชติร้อยละ ๙๐ สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
ตามวัย กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความสุขและแสดงท่าทาง เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี
ได้เพราะนักเรียนถูกปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความ
อดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี การ
แสดง ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกห้องเรียนโดยครูได้ดำเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น 
เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ คะแนนรวมเฉล่ีย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(o-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประเทศ ระดับสงักัด สพฐ. ระดับเขตพืน้ท่ี ระดับโรงเรียน



 
 

 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสม มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้
เข้าท่ีได้อย่างเรียบร้อย สามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ เพราะมีการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับกลุ่มเครือข่ายรามคำแหง มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   เสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ท้ัง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่ อนใน
ห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์รู้จักทดแทนบุญคุณ
พ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วัน
ไหว้ครู วันเข้าพรรษา 
 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ซึ่งนักเรียน
ร้อยละ ๘๐ สามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้ สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จำแนก 
จัดกลุ่ม เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ สามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ โดยการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้เคียงและศึกษาประเพณีต่างๆ ร่วมท้ังศึกษาชุมนของ
นักเรียนเอง มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ การปั้น ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ของกลุ่มเครือข่ายและของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ี
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้
นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

๑. รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
๒. เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ 
๓. เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
๔. เด็กร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย 
๕. เด็กร้อยละ ๘๕  มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี 
๖. เด็กทุกคน เล่น ทำกิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยท้ังตัวเองและผู้อื่น 
๗. เด็กร้อยละ ๘๒ สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
๘. เด็กทุกคนสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้ 



 
 

๙. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๐              
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าท่ี
รับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

๑๐. เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
๑๑. เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๙๐ สังเกต

ได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

๑๒. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิด
เป็นร้อยละ ๘๐  

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เหมาะสมกับชุมชน เช่นอาหารกลางวันวัตถุดิบสามารถหาได้ง่าย และมี
คุณภาพดี มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของ
เด็กประสบการณ์ ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับ
ด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    

จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนร้อยละ ๙๐ คือมีครูประจำการท่ีประสบการณ์การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ร้อยละ ๘๐ มีการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผล
ให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง จัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอร้อยละ ๘๐  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  
ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือท่ีจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่อง
เล่นสนาม เล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาด
ร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็กผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือใน
ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ 

ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู
ร้อยละ ๙๐ มีการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน เช่น โทรทัศน์ เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อท่ีครูและนักเรียนจะมีส่ือ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี



 
 

สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๘๐ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนองตาโชติได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้
อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

๑.  แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับปฐมวัย 
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
๔. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๕. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๖. รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็น
รายบุคคล นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีดี มีสนาม
เด็กเล่นเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เคล่ือนไหวรวมท้ังความเพลิดเพลิน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย 
เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก
ยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือ
ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้าน
สติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีโครงการบ้าน



 
 

นักวิทยาศาสตร์น้อยวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงเพื่อสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ภายใต้คำว่า ดี เก่ง มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบเรียนผ่านเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ 
ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

จัดบรรยากาศและสภาพ แวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัยห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอน จัดบรรยากาศ ในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การ
สังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ผ่าน
การประเมินพัฒนาการ  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การ
สอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 
 ๑. มุมประสบการณ์ 
 ๒. แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 ๓. รายงานผลการประเมินตนเอง 
 ๔. บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 ๕. การจัดกิจวัตรประจำวัน    
 ๖. ป้ายนิเทศ/ผลงานนักเรียน 
 ๗. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
 
๒. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
 

ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ   ดี 

 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ นักเรียนร้อยละ ๘0 มีความสามารถในการอ่านออกสียง 
อ่านรู้เรื่อง เขียนคำ เขียนเรื่อง การประเมินการอ่านช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๒ อยู่ใน
ระดับดี การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ Ordinary National Education Test (O-NET) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีร้อยละ ๘๐ เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการนำหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เรียนรู้ คำ สำนวนสุภาษิตไทยโดยให้นักเรียนพูด
หน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะภาษาไทย เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันละประโยคพูดหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวัน มีความรู้ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตได้ นำกระบวนการลูกเสือมาช่วยในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ร่วมอนุรักษ์และมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการนำวิทยากรภายในท้องถิ่นมาสอนงานจัก
สาน งานไม้กวาด และการเย็บผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพภายในท้องถิ่น การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
ท่ีดี ซึ่งโรงเรียนได้มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอีก เช่น การสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  กิจกรรมลูกเสือ  ชมรม ชุมนุม  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ในโรงเรียนรักษา
ความสะอาดในวัด โรงเรียนปลอดขยะ พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัด การแต่งกายด้วยผ้าไทย การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่าง ๆ ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้นทางโรงเรียนได้
ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และส่งเสริมการเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้นทางโรงเรียนได้นำระบบการศึกษาทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีครูไม่มีความถนัดในการสอน ส่งเสริมการนั่งสมาธิก่อนการ
เรียนการ 
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
๑. การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่าน

คล่องเขียนคล่อง  



 
 

๒. การส่งเสริมการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ ในการคิดคล่องท้ังห้องเรียน 
๓. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
๔. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  

กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวัน 
๕. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ ๗๒.๓๐ มีความสามารถในการอ่านออกเสียงในระดับ

ดี จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ 
๖. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ ๖๘.๘๐ มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่องในระดับดี 

จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ 
 ๗. การส่งเสริมการเรียนรู้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนวัดหนองตาโชติ การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่าน
มา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพร้อยละ ๘๐ มีการเข้าร่วมการอบรม อบรม
ออนไลน์ สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ โรงเรียนวัดหนองตาโชติ  ดำเนินการจัดการบริหารงานแบบ บ้าน วัด โรงเรียน โดยทุกส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง PDCA ผ่านนวัตกรรมการบริหารด้วยรูปแบบ
กล้วยทอดโมเดล 
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

๑. ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลังจัดหาครูผู้สอนตรงวิชาเอกโดยชุมชนมีส่วนร่วมจ้างครู  และทรัพยากรทางการศึกษา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

๒. มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  



 
 

๓. มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วม
ด้วย  

๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีมี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย  

๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๖. เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๗. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพร้อยละ ๘๐ มีการเข้าร่วมการอบรม 
อบรมออนไลน์ สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดี 

  โรงเรียนวัดหนองตาโชติจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตร้อยละ ๘๐ ใช้
ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีโทรทัศน์ทุกห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ท่ี
พร้อมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

โรงเรียนวัดหนองตาโชติส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การ
เรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตส่ือการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ



 
 

บรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ครูทุก
คนทำงานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   
 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมิน 

๑. ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ี
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมเรียนรู้
จากวิทยากรภายนอก กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง  

๒. การใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและนำผลไป
แก้ไขปัญหาจริง  

๓. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการPLC และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาใน
เครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๔. โรงเรียนวัดหนองตาโชติจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตร้อยละ ๘๐ ใช้
ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีโทรทัศน์ทุกห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ท่ี
พร้อมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล 

 

ส่วนท่ี 3    แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับให้สูงข้ึน 
 
ระดับปฐมวัย 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       ๑. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
       ๒. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
       ๓. การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด

   ๑. ด้านการมีความคิดรวบยอด 
การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
   ๒. การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญา
ให้เหมาะสมตามวัย 
   ๓. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับ
วัย 
   ๔. จัดหาครูท่ีจบการศึกษาด้าน
ปฐมวัย 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง 
   ๖. กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่าง



 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ประสบการณ์ 
       ๔. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
       ๕. ชุมชน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาเป็นอย่างดี 
       ๖. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
       ๗. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
 มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๘. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
       ๙. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

ชัดเจน 
   ๗. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม 
   ๘. จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย 
   ๙. พัฒนาเครื่องเล่นสนามและ
ระบบสาธารณูปโภค 
   ๑๐. จัดอุปกรณ์ด้านส่ือทาง
เทคโนโลยี 
   ๑๑. จัดหางบประมาณในการ
จัดการหาส่ือและสร้างแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
ระดับประถมศึกษา   
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข 

๒. โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ท่ีกำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ

๑. การจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง  

๒. จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 
คำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

๓. การจัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกท่ี
หลากหลายเพื่อให้โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๕. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๖. พัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
PLC 



 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
อีกท้ัง 

๔. มีการบริหารโครงการอาหาร
กลางวันแบบประชาอาสา 

๔. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

1) ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  ส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ

เรียนรู ้
4)  จัดกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5)  ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
๖)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

    ๗)  การส่งเสริมการสอนแบบโครงงานเข้ามาช่วยการจัดการศึกษา 
    ๘)  การส่งเสริมศักยภาพผู้สอนและผู้เรียนระดับปฐมวัย 
    ๙)  การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย 
   ๑๐) การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน 
   1๑) การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
   ๑๒) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   ๑3) การพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
   ๑๔) การส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
   ๑๕) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณคล่องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน  
 ๒) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาการ
เรียนภาษาต่างประเทศ  
 ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
 ๔) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยม ๑๒ ประการ  
 ๕) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 ๖) จัดหาครูและงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

๗) มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
 ๘) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 ๙) การพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 ๑๐)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 ๑๑) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๑๒) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑๓) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 ๑๔) การพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
 ๑๕) การส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา 

(Self AssessmentReport :SAR) ปีการศึกษา  256๒ 
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ได้มีการพัฒนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับท่ี๒ ) พ .ศ.๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน รับผิดชอบนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  จำนวน 
๔๔ คน ในเขตบริการจำนวน ๒ หมู่บ้านหมู ่๕ มีเนื้อทีจ่ำนวน ๙ ไร่ ๗๒ ตารางวา  
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพของเด็ก   ผลการประเมิน ระดับ ดีเย่ียม   

โดยมหีลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการดำเนินงาน  ดังนี ้



 
 

รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เด็กร้อย
ละ ๘๐ มีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย เด็กร้อยละ ๘๕  มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี 
เด็กทุกคน เล่น ทำกิจกรรม ได้อย่างปลอดภัยท้ังตัวเองและผู้อื่น เด็กร้อยละ ๘๒ สามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ เด็กทุกคนสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรีได้ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๐ สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการ
รับประทานอาหาร รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน เด็กมีพัฒนา
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๙๐ สังเกตได้จากการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐  
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา จัดหาครูมืออาชีพด้านปฐมวัยครูผู้สอนได้จัดทำแผนการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมท้ังจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัยในช้ันเรียน มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 
 มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   ผลการประเมิน ระดับ ดี 
โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รายงานผลการเข้าร่วมอบรม
พัฒนาของครูและบุคลากร แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี

กระบวนการบริหารพัฒนาคุณภาพจากการใช้วงล้อคุณภาพ P D C A อย่างมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและมี
มาตรฐาน จำนวน ๓ มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ผลการประเมิน ระดับ ดี  
โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 

มุมประสบการณ์ แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก รายงานผลการประเมินตนเอง บรรยากาศ 
ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจวัตรประจำวัน  ป้ายนิเทศ/ผลงาน
นักเรียน รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะท้ัง ๔ ด้านของผู้เรียน เน้นการ
เรียนการสอนท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  



 
 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมิน ระดับ ดี  

โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่อง

เขียนคล่อง การส่งเสริมการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ ในการคิดคล่องท้ังห้องเรียน การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวัน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ร้อยละ ๗๒.๓๐ มีความสามารถในการอ่านออกเสียงในระดับดี จากแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่าน (Reading Test) ของ สพฐ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ ๖๘.๘๐ มีความสามารถในการ
อ่านรู้เรื่องในระดับดี จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ การส่งเสริม
การเรียนรู้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง 
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 การจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นใน
ระบบอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ บุคลากรท่ีมีความสามารถในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   ผลการประเมิน ระดับ ดี  
โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไป
ปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลังจัดหาครูผู้สอนตรงวิชาเอกโดยชุมชนมีส่วนร่วมจ้างครู  และทรัพยากรทางการศึกษา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพร้อยละ ๘๐ 
มีการเข้าร่วมการอบรม อบรมออนไลน์ สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาจัดหาครูท่ีเพียงพอและตรง
วิชาเอกโดยเฉพาะระดับอนุบาล การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน การจัดหาส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น



 
 

ในระบบอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาให้นักเรียนได้เรียนรู้  การส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้ส่ือสารได้ ผลการทดสอบระดับชาติ(O – NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๖ โดยรวมยังต่ำกว่าค่าเฉล่ียจึงต้องมุ่งพัฒนาต่อไป และการสร้างทีมงานบริหารท่ีมีคุณภาพและพัฒนา
เครือข่ายให้เห็นความสำคัญของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ผลการประเมิน ระดับ ดี  
โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ี
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมเรียนรู้จาก
วิทยากรภายนอก กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง การใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและนำผลไป
แก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการPLC และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาใน
เครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตร้อยละ ๘๐ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีโทรทัศน์ทุกห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล 
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนักเรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้รักการค้นคว้าและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารโดยใช้การบริหารตามรูปแบบกล้วยทอดโมเดลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษามาใช้ในการบริหารงาน พัฒนาครูผู้สอนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อม
ท้ังจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายอย่างจริงจัง และยังส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในช้ัน
เรียน นำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดหนองตาโชติ 

เรื่อง  กำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2562 

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

            โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชน ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองตาโชติ มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                                                 
 
 
                                                                                         (นายรังสรรค์   เกิดศรี) 
                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 



 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
............................................................................ ...................... 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

 
 



 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ต่อ) ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่า

เป้าหมาย 

๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  

เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  กำลังพัฒนา 

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  

เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 256๒ 
…………………………………………………………………….. 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญ
ข้อหนึ่งคือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ รองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่ อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกป ีโรงเรียนวัดหนองตาโชติ ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 

๑. นายรังสรรค์  เกิดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายนาวิน     นุ่มพรม ผู้เช่ียวชาญ   กรรมการ 
๓. นายสุทธิ       อินมี ผู้เช่ียวชาญ   กรรมการ 
๔. นางระภี        พาโคกทม ผู้เช่ียวชาญ   กรรมการและเลขานุการ 
        

 
ประกาศ ณ  วันที่   1๓  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 

 
 

ลงช่ือ     
 ( นายรังสรรค์    เกิดศรี ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
 



 
 

 

 
 

 

คำสั่งโรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
ท่ี  ๖   / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
………………………………............................................... 

 เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ของโรงเรียนวัดหนองตาโชติ  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีผู้รับผิดชอบ ตามกฏกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  จึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 
 ๑.  นายทวิต    ราษี   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางระภี  พาโคกทม   ครู   กรรมการ 
 ๓.  นายสุทธิ  อินมี   ครู   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวนภารัฐ  หมวกโตนด  ครู            กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้แล้วเสร็จตามกำหนดและดำเนินการศึกษา ค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ จัดเก็บรวบรวม  พิมพ์ จัดทำเป็นรูปเล่มตามความเหมาะสม 
 
    ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๒๐  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
               ลงช่ือ 
                 (นายทวิต       ราษี) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
 
 
 
 



 
 

 
การให้ความเห็นชอบ 

 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองตาโชติ  ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๓   
เมื่อวันท่ี  ๙ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  และ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 มีมติเห็นชอบและรับรองการใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ การกำหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการ
ของสถานศึกษาต่อไป     

 

           
 
                                                     

       (ลงช่ือ)     
                     
                      ( นายวิเชียร  จงกลม ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

           โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 
 
 
 
 
 
 
 


