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คำนำ 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือยฉบับนี้  จัดทำขึ้น
ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และระดับการศึกษา         ขั้นพ้ืนฐาน  3 
มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
       (นายชาญณรงค์  อรัญทิมา) 
                                                                       ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่ง 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
                             8  เมษายน  2563 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเนินคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ใน 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ต่อไป 

  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ไดด้ำเนินการและปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว โดยบรรลุผล ดังนี้ 
 จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี 
  ระดับปฐมวัย 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดี นักเรียนโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ได้รับการ
พัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยมีร่างกายที่แข็งแรง สุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้รับการพัฒนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีพ้ืนฐานในการสื่อสารเหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ สร้างความมั่นใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี ครูจัดประสบการณ์ให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล สร้างโอกาสให้ เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชนและท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยี และการสื่ อสารได้ดี และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี ผู้บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพฒันาตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ 
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง
ในทุกข้ันตอน 

สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคณุภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิด 
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุรภาพภายในสถานศึกษาเป็น
อย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมคีวามมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
 ที่อยู่: เลขที ่103   หมู่ที่ 7  บ้านวังโคนเปือย   ตำบลลานหอย   อำเภอบ้านด่านลานหอย   
          จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64140 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 โทรศัพท:์  โทรสาร :  Websitehttp://school.obec.go.th/wangkhonpauy 
 เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายสุวิทย์   รักวุ่น วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
          ดำรงตำแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2551 ถึงปัจจุบัน 3 เมษายน 2562 เป็นเวลา  10 ปี 
          8 เดือน 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย  เปิดทำการสอนครั้งแรกเม่ือ  วันที่  16  พฤษภาคม 2526    
โดยเป็นสาขาของโรงเรียน เชิ งคี รี  ( สุ วิชานวรวุฒิ  )  มีนายผาย  โกศัย   เป็ นอาจารย์ ใหญ่   และมี                      
นายทรงวุฒิ  จำลองศิลป์  เป็นผู้ควบคุมโรงเรียนสาขา  ปีการศึกษา  2528  มีนักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก  
คณะครู พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชน  ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพ่ิม ได้รับการบริจาค
เงินจากนายอารยะ  ชุมดวง  ปีการศึกษา 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  สปช.
105/2526  ส้วมแบบ  สปช.606/2526  และถังน้ำฝนแบบ ฝ.33 ปีการศึกษา 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียนถาวรแบบ  สปช. 202/2526  จำนวน  1  หลัง  ในปี 2535  ทางราชการเห็นว่าการติดต่อราชการ
ระหว่างโรงเรียนแม่ และ โรงเรียนสาขานั้นล่าช้า  จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า มีนาย
ศักดา  นาคเฉลิม  และนางประมวลพร   เขียนงาม  เป็นผู้ควบคุมสาขาโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย   ( สาขา
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า )  มีนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา  จึงได้ดำเนินการขอแต่งตั้ง
ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2542  โดยใช้ชื่อว่า  
“ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ”  และในวันที่  25  มิถุนายน  2542  นายสมพงษ์  ขันอินทร์ ได้มารับตำแหน่ง
ครูใหญ่เป็นคนแรก  
               ในปีการศึกษา 2554 ได้รับงบประมาณในการจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 346,800 บาท 
และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26 งบประมาณ 1,703,600 บาท 
ได้รับงบซ่อมแซมโรงอาหารและอาคารประชุมผู้ปกครอง จำนวน  600,000 บาท 
 ปีการศึกษา 2555 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียนไทยฮอนด้า 200,000 บาท 
               ปีการศึกษา 2557 ได้รับงบประมาณในการขยายเขตติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 
1,472,650 บาท 
 ปีการศึกษา 2558 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงและต่อเติมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปช. 
105/2526 จำนวน 150,000 บาท 
 ปีการศึกษา 2561 ได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมก่อสร้างระบบประปาใน
โรงเรียน จำนวน 928,000 บาท 
  
 

http://school.obec.go.th/wangkhonpauy
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
             1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสร้างบ้านพักอาศัยแบบเรียงราย มีประชากรประมาณ 
250 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดวังโคนเปือย อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม. ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ   ประเพณีแห่บุญบั้งไฟ ประเพณีแห่
ชชูกในวันออกพรรษา 
    2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 8,000 บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว    3 คน 

   3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ตั้งอยู่ในละแวกวัดวังโคนเปือย และ
ประชาชนตั้งบ้านอยู่ในละแวกใกล้ ซึ่งมีประชากรประมาณ  60 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  จากโรงโม่หินศิลาคอนสตรัคชั่น
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอยที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนตลอดเวลา 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 9 1 1 2 14 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน - 11 3 - 14 

 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 ภาระงานการสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. ภาษาไทย 1  
3. คณิตศาสตร์ 2  
4.สังคมศึกษาฯ 1  
5. พลศึกษา 1  
6. ศิลปศึกษา 1  
7. ประถมศึกษา 1  
8. ปฐมวัย 1  
9. คอมพิวเตอร์ 1  
10. อ่ืน ๆ 2  

รวม 14  
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 139 คน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.1 - - - - - 
อ.2 1 7 8 15 15 
อ.3  1 12 12 24 24 
รวม 2 19 20 39  
ป.1 1 7 11 18 18 
ป.2 1 12 6 18 18 
ป.3 1 6 6 12 12 
ป.4 1 7 10 17 17 
ป.5 1 12 8 20 20 
ป.6 1 7 8 15 15 
รวม 6 51 49 100  

รวมทั้งหมด 8 70 69 139  

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - - - 
อ.2 3 3 3 3 12 
อ.3 3 3 3 3 12 
รวม 6 6 6 6 24 

ร้อยละ 100 100 100 100  
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ยด
 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ป.1 88.89 88.89 72.22 83.33 88.89 94.44 83.33 77.78 61.11 88.89 
ป.2 16.67 38.89 66.67 33.33 33.33 61.11 72.22 44.44 72.22 50.00 

ป.3 50.00 33.33 33.33 41.67 16.67 100.00 41.67 25.00 33.33 33.33 

ป.4 58.82 58.82 64.71 29.41 29.41 82.35 58.82 47.06 58.82 41.18 

ป.5 50.00 35.00 20.00 80.00 20.00 90.00 55.00 15.00 55.00 40.00 

ป.6 73.33 46.67 53.33 66.67 46.67 93.33 86.67 80.00 40.00 86.67 

รวม 337.71 301.60 310.26 334.41 234.97 521.23 397.71 289.28 320.48 340.07 

ร้อยละ 96.48 86.17 88.64 95.54 67.13 148.92 113.63 82.65 91.56 97.16 

 
2)  ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 18 - 8 4 6 10 55.55 
ป.2 18 - 1 13 4 17 94.44 
ป.3 12 - - 12 - 12 100 
ป.4 17 - 7 4 6 10 58.82 
ป.5 20 - 5 13 2 15 75.00 
ป.6 15 - 4 7 4 11 73.33 

รวม 100 - 25 53 22 75 76.14 
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3)  ร้อยละของนักเรยีนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 18 - - - 18 18 100 
ป.2 18 - - 13 5 18 100 
ป.3 12 - - 12 - 12 100 
ป.4 17 - - 2 15 17 100 
ป.5 20 - - 5 15 20 100 
ป.6 15 - - 11 4 15 100 

รวม 100 - - 43 57 100 100 

 
4)   ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- - 15 - 15 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- - 15 - 15 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - 15 - 15 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - 15 - 15 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 15 - 15 100 

รวม - - 15 - 15 100 
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1.5 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 69.27 67.49 68.50 
การอ่านรู้เรื่อง 80.11 72.51 72.81 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 74.69 70.00 70.66 

 
1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา    
ด้านคำนวณ    

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน    

 
2)  การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
     ปีการศึกษา 2561- 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 43.51   
ด้านคำนวณ 33.62   
ด้านเหตุผล 38.24   

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 38.46   

 
1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 45.79 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 36.54 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 32.98 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 24.42 30.86 34.42 
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 2)  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
      ปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 56.08 45.79 -10.29 
คณิตศาสตร์ 31.54 36.54 +5.00 
วิทยาศาสตร์ 35.92 32.98 -2.94 
ภาษาอังกฤษ 30.19 24.42 -5.77 
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ส่วนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านวังโคนเปือยมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อใน
ชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัด
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ     อำเภอบ้านด่านลานหอย ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ มีการจัดกิจกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยใน
ตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรั กษาความสะอาด ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน 
ทำงานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ 
วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอา
สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้
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ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน 
ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการ
จัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหา
คำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็ก
อ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก 
ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็ก
ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
           2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ร้อยละ ๑๐๐ 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐  สังเกตได้จากการ

กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น        
ร้อยละ ๑๐๐  
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
-การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5)  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ระดับคุณภาพ : ดี 

       2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

        2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ

กิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มี
การประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
          โรงเรียนบ้านวังโคนเปือยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  
ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  
เครื่องเล่นน้ำ  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  
ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัย
ทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ ม  มีมุม
ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง
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เพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตราลักษณ์  ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
           2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
-  โครงการจัดหา/จัดทำเครื่องเล่นสนาม 
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

-  ครไูด้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  
ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
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เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้ง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึก
ได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   
เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและ
กัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียนห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตราลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
    2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจำวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
            1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
            2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
            3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
            4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
            5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
            6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
            7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
       กระบวนการพัฒนา 
                สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 
กิจกรรมทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนระดับ ป.1 – ป.6 อ่าน
และทำแบบทดสอบในหนังสืออาหารสมอง มีการตรวจแบบทดสอบโดยครูประจำวิชาแต่ละระดับชั้นเดือนละ 1 
ครั้ง หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จัดให้มีการซ่อมเสริม  มีการบันทึกพัฒนาการอ่านและเขียนอย่าง
ชัดเจน ทำบันทึกการอ่านและมีการตรวจบันทึกจากครูผู้สอนทุกสัปดาห์ กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร 
ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด นำเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กำหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ประกอบ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วันวิชาการพร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคน
ให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีการสอนให้ตรงกับศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ แปลงเกษตร 
ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้
คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
                สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทร
ผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ โดยมี
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการห้องเรียนสีขาว นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย จัดให้มีโครงการส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิ
ปัญญาในชุมชน 
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

1.  โครงการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  กิจกรรมอ่านคล่อง       
เขียนคล่อง   

2.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัว 
อบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ  

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ใน 
โรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  

4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ    กิจกรรมนิทรรศการผลงาน 
การเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                      
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5. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการ   กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ   
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
    กระบวนการพัฒนา 
           เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวังโคนเปือย 
การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวังโคนเปือย 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนการศึกษาชาติ 

2. แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับพัฒนาผู้เรียนทุก 
กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้    

3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้อง 
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมีผู้ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมกัน
รบัผิดชอบ 

4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ 
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

7.สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้ 
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ           
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
       กระบวนการพัฒนา 
               โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  
1 เรื่อง   
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและ
ความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดย
ครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้ อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
สรุปผล 
1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

• มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน  
     โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการ
เรียน การสอน และ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้เด็กปฐมวัยมคีวาม
พร้อมในด้านทักษะ พ้ืนฐานตามพัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาสมวัยและ
มีความรู้พ้ืนฐานตาม หลักสูตรกำหนด เด็กมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อใน ขั้นต่อไป จัดให้มี
โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมและ ปลูกฝั่ง
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ได้แก่ โครงการเดิน 
ตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมอนุบาลรุ่นใหม่มารยาทไทยงดงาม 
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โครงการ
ส่งเสริม พัฒนาการด้านสติปัญญา โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของ สถานศึกษาให้บรรลุตาม 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตามจุดเน้น 
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ ของเด็ก และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

• มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน  
     ๑. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทย ความ 
แตกต่างของวัฒนธรรมและการปฏิบัติต่อกันโดยไม่ 
แบง่แยก 
      ๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิด 
วิเคราะห์ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนโดย
ใช้ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
     ๓. จัดกิจกรรมด้านพัฒนาความคิดรวบยอด 
คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์  
     ๔. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขนิสัยในการ ดูแล
สุขภาพตนเอง  
     ๕. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความม่ันใจและกล้า 
แสดงออก 
     ๖. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวินัย และความ 
รับผิดชอบ  
     ๗. เด็กบางส่วนยังไม่มีความพร้อมด้านทักษะ 
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

• มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
     ครสูามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย เช่น การจัดประสบการณ์ตาม
แผนการ สอนที่เน้น ๖ กิจกรรมหลัก กิจกรรม
คุณธรรม กิจกรรม ICT วิชาการ ทัศนศึกษา กีฬา/

• มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
     ๑. จัดทำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย 
ผู้บริหารควรส่งเสริม  
กำกับดูแลให้มีการพัฒนาการ จัดการเรียนการ
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กรีฑา  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้
สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการ ของเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
ใช้ผลการ ประเมินในการปรับการจัดประสบการณ์ 
จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ผู้บริหาร ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการ พัฒนาสถานศึกษา มีการจดั
สิ่งแวดล้อมและ บรรยากาศ สะอาด ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ และสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการ เพื่อรักษา มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ 
สมศ. เด็กปฐมวัยเข้า ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นจนจบอย่าง เหมาะสม 

สอน และให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
     ๒. การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ 
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านให้เพียงพอ  
     ๓. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเต็ม 
ศักยภาพ  
     ๔. ครูพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี 
ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์คิดสังเคราะห์
คิด แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนาการ
ทางการ เรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ 

• มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ ์ตรง  
     ๒. โครงการคาราวานการศึกษาปฐมวัย โดย
สร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการ 
เรียนรู้กับชุมชน และโรงเรียนอ่ืน  
     ๓. สถานศึกษามีสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคคลากรใน
การศึกษา 

• มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
 
     สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรในระดับเครือข่ายสถานศึกษาด้วย 
กระบวนการ PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนทักษะ 
ประสบการณ์ เทคนิคการสอน นวัตกรรม ฯลฯ 

• มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
     โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมอย่าง 
หลากหลายและต่อเนื่อง มีการบูรณาการหลักคิด 
เกี่ยวกับคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ 
และในชีวิตประจำวัน ในการปฏิบัติต่อกันเมื่ออยู่ 
ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ท 
า ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการบรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานบรรลุ
ตาม เป้าหมายระดับดีเยี่ยม 

• มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
     สถานศึกษาควรจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ยิ้มง่าย ไหว้สวย เปี่ยม
ด้วย คุณธรรม และจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
เน้น การฟังเรื่องราว กิจกรรมในนิทานหนูออม 
คุณธรรม ๘ ประการ เพลงคุณธรรม เน้นการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน รู้จักกาลเทศะ 
การแสดงความเคารพ ต่อครู พ่อแม่ บุคลคลใน
ครอบครัว และบุคคลอ่ืน จน เกิดพฤติกรรมที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ พัฒนาทางด้าน
อารมณ์ จิตใจ พัฒนาการทางด้านสังคม และการมี
วินัย 

• มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
     ๑. โรงเรียนจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 

• มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
     ๑.จัดทำโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดย 
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ดำเนินการเรื่องการอนุรักษ์และการจัด
สภาพแวดล้อม ให้ร่มรื่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี
สำหรับเด็ก และม ีบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน  
     ๒. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย  
     ๓. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยม 
ไทย 12 ประการ 

การศึกษาเด็กรายบุคคลที่มีปัญหา เช่นพัฒนาการ
ด้าน ร่างกายสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง และ
ควรให้มีการ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น  
     ๒. จัดกจิกรรมการพัฒนาทักษะภาษาเพ่ือการ 
สื่อสารสู่อาเซียน  
     ๓. จัดหา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
ตามแนวคิด BBL 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้
และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
๔. การพฒันาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ “ห้องเรียน 4.0”  
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามแนวทางของการประเมิน O-NET  
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น /ครูที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน      
/ ครูที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้าน IT  
๔. การจัดสรรสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ ให้เพียงพอ  
๕. การจัดสรรอาคารเรียนเพื่อให้มีห้องเรียน/ห้องพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
  
 

 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้จัดเจนขึ้น 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

นำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
5. มุ่งพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
เมื่อวันที.่..8.... มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(นายกำพล   อินบุญ) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 

 
 

                                        ลงชื่อ   
(นายสุวิทย์   รักวุ่น ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
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  ประกาศโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
ที่  พิเศษ / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพ
ภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย  จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 จงึแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

1. นายกำพล  อินบุญ  ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการฯ    ประธานกรรมการ  
2. นายสุวิทย์   รักวุ่น                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์  อรัญทิมา       ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
4. นางสมปอง  นามแก้ว            ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
5..นางรดาวัลย์  แสงสุก             ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
6. นางสาวชนัญธิดา  คำเอก        ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
7. นางสาวสุนีนาถ  แตงกูล         ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ                  กรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที่ .....20..... เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562                             
 

 

                                                 ลงชื่อ  
    ( นายสุวิทย์   รักวุ่น) 

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย     
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คำสั่งโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
ที ่ 20 / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กำหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน  บ้านวังโคน
เปือย จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือทำ การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายสุวิทย์   รักวุ่น     ผู้อำนวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
1.2 นายกำพล   อินบุญ    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 
1.3 นางรดาวัลย์  แสงสุก   ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
1.4 นางสาวสุนีนาถ  แตงกูล    ครูชำนาญการ           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นายสุวิทย์   รักวุ่น                ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวชนัญธิดา  คำเอก  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.3 นางสมปอง  นามแก้ว   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางรดาวัลย์  แสงสุก   ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
3.2 นายชาญณรงค์  อรัญทิมา  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
3.3 นางกนกอร  เอี่ยมพันธ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
3.4 นางสาวสุนีนาถ   แตงกูล  ครูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
   ประกอบด้วย 

4.1 นายชาญณรงค์   อรัญทิมา    ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางรดาวัลย์  แสงสุก           ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.3 นางสมปอง   นามแก้ว         ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
4.4 นางสาวชนัญธิดา  คำเอก      ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.5 นางสาวณัฏฐา  วันจันทร ์     คร ูคศ.1                     กรรมการ 
4.6 นายชาคริช  ชมนก  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.7 นางสาวจิราภรณ์  ดนตรี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.8 นางสาวณัฏฐิดา อเนกปัญญากุล ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
4.9 นางสาวกมลทิพย์  อ้นชู ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4.10 นางสาวสุนีนาถ   แตงกูล     ครูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที ่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)       ปี
การศึกษา 2561 เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 10 เมษายน  
2562 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 

              ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ .....8.... มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

                                                             (ลงชื่อ)  
(นายสุวิทย์   รักวุ่น) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
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ประกาศโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง การประเมิน
คุณภาพภายใน และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   
 
 
 

                                                             (ลงชื่อ)  
(นายสุวิทย์   รักวุ่น) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
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ประกาศโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ   การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
  
 
 

                                                             (ลงชื่อ)  
(นายสุวิทย์   รักวุ่น) 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑) ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 

  ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะ พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

  ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมและนำความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

  ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคมอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
  ๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น 
  ๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองาน
อาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดเป็น
แบบอย่างได้ 
  ๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 

  ๓) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 

  ๔) ผู้เรียนมีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๒.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังโคนเปือย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสานศึกษา 

 
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
1.1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.1.2 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีมือและตาประสานสัมพันธ์กันได้เหมาะสมตามช่วงวัย 
1.1.3 มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติตน 
1.1.4    หลีกเลี่ยงต่อสภาวะการเสี่ยงต่อโรคและอุบัติเหตุ 
มาตรฐานที่ 1. 2 เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ 
1.2.1  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกดีต่อตนเอง 
1.2.2  มั่นใจในตนเองกล้าพูดและกล้าแสดงออก 
1.2.3    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีเหมาะสมกับวัย 
1.2.4    ชื่นชมดนตรี ศิลปะ และรักธรรมชาติ 

         มาตรฐานที่ 1.3 พัฒนาการด้านสังคม 
1. 3.1   มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
1. 3.2   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
1. 3.3   ประพฤติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาที่ตนเองนับถือ 
มาตรฐานที่ 1.4  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
1.4.1    สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รูจักซักถามและรักการเรียนรู้                    
1.4.2    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
1.4.3    มีทักษะทางด้านภาษาเหมาะสมกับวัย 
1.4.4    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
2. มาตรฐานกระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1    มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2     มีจำนวนครูปฐมวัยที่เพียงพอต่อชั้นเรียน 
2.3    ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาให้กับครู 
2.4    จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
2.5     มีสื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 

          3. มาตรฐานการจัดประสบการณ์ 
3.1     ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
3.2     จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรง 
3.3     จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4     มีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 ดี 

  1) ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 

3 ดี 

  2) ผู้เรียนมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะ พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3 ดี 

  3) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมและ
นำความรู้มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

3 ดี 

  4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง สังคมอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

3 ดี 

  5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ
ทดสอบอ่ืน 

3 ดี 

  6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 

3 ดี 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3 ดี 

  1) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ 

3 ดี 

  2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

3 ดี 

  3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 3 ดี 

  4) ผู้เรียนมีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกได้
เหมาะสมกับวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  3 ดี 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 3 ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3 ดี 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 3 ดี 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3 ดี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 3 ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

3 ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3 ดี 

3.3 มีบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 ดี 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 3 ดี 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 3 ดี 

 
      เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5  ระดับ 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 0.00  - 49.99 กำลังพัฒนา 
2 50.00 - 59.99 ปานกลาง 
3 60.00 - 74.00 ดี 
4 75.00 - 89.00 ดีเลิศ 
5 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ปีการศึกษา 2562 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพเดก็ 
ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

1.1.4 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3 ดี 
1.1.5 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีมือและตาประสาน

สัมพันธ์กันได้เหมาะสมตามช่วงวัย 
3 ดี 

1.1.6 มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติตน 3 ดี 
1.1.4    หลีกเลี่ยงต่อสภาวะการเสี่ยงต่อโรคและอุบัติเหตุ 3 ดี 

มาตรฐานที่ 1. 2 เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ 
1.2.3  รา่เริงแจ่มใส มีความรู้สึกดีต่อตนเอง 3 ดี 
1.2.4  มั่นใจในตนเองกล้าพูดและกล้าแสดงออก 3 ดี 
1.2.3    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีเหมาะสมกับวัย 3 ดี 
1.2.4    ชื่นชมดนตรี ศิลปะ และรักธรรมชาติ 3 ดี 

 
มาตรฐานที่ 1.3 พัฒนาการด้านสังคม 

1. 3.1   มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 3 ดี 
1. 3.2   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือและแบ่งปัน 3 ดี 

1. 3.3   ประพฤติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาที่ตนเองนับถือ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 1.4  พัฒนาการด้านสติปัญญา 

1.4.1    สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รูจักซักถามและรักการเรียนรู้                    3 ดี 
1.4.2    มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 3 ดี 
1.4.3    มีทักษะทางด้านภาษาเหมาะสมกับวัย 3 ดี 
1.4.4    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 3 ดี 

2. มาตรฐานกระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1    มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
2.2     มีจำนวนครูปฐมวัยที่เพียงพอต่อชั้นเรียน 3 ดี 
2.3    ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาให้กับครู 3 ดี 
2.4    จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 3 ดี 
 
2.5     มีสื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 

3 ดี 
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3. มาตรฐานการจัดประสบการณ์ 
3.1     ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 3 ดี 
3.2     จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรง 3 ดี 
3.3     จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3 ดี 
3.4     มีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3 ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 3 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี  5  ระดับ 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 0.00  - 49.99 กำลังพัฒนา 
2 50.00 - 59.99 ปานกลาง 
3 60.00 - 74.00 ดี 
4 75.00 - 89.00 ดีเลิศ 
5 90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 
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