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คำนำ 

 ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545  ระบุให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือรอรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  รายงานการประเมินของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา   ทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนด
ไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ
เพ่ือพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3  สรุปผล
การประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

โรงเรียนวัดโบสถ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ฉบับนี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในปีถัดไป และ เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

 
 
    โรงเรียนวัดโบสถ์ 
 10  เมษายน 2563
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนวัดโบสถ์ 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายทองใบ  สุกมาก        เบอร์โทรศัพท ์  081 604 1002 
E-mail  watboat@gmail.com 
จำนวนครู  15 คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู 10  คน ครูอัตราจ้าง  2 คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  3  คน 
จำนวนนักเรียน รวม 133 คน    จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย 40  คน ระดับประถมศึกษา 93 คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวยั 

 โรงเรียนวัดโบสถ์  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 40 คน 
ครูผู ้สอน 2  คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562   เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการ
ดำเนินงาน ดังตอ่ไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก 
ระดับปฐมวัย 40 คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน 38 คน มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 2 
คน  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพื ่อความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย เป็นโครงการที ่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 95 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้จัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมหนูน้อยช่างคิดนักประดิษฐ์เนรมิตขยะ  ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดโบสถ์  ร้อยละ 98 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดโบสถ์ ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง การหยอดกระปุกออมเงิน  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มี
มารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การ
คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ  98  มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 



 

 

 
 

          ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนวัดโบสถ์ มีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  
ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 กิจกรรมบูรณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์  ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางดา้น
การดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัด
โบสถ ์มีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนวัดโบสถ์  ได้มีการพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการ
สังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรม
การประชุมสัมมนา  และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัดโบสถ์  มีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนวัดโบสถ์ มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ
สืบเสาะหาความรู้จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สนามเด็กเล่นในร่ม  ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียน
วัดโบสถ์  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  จากการที่โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี ส่งผลให้โรงเรียนวัดโบสถ์ มีการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  
ได้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้
เหมาะสมกับวัย 



 

 

 

 

 

 

 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย
ทุกสัปดาห์ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จัก
การรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่   

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
แสดงผลงานนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และ
การรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้าง
โอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ได้จัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   
มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดโบสถ์ มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  
แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้     มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  
และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียน ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดโบสถ์ มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

 
 
 
 



 

 

 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

โรงเร ียนว ัดโบสถ์ จ ัดการเร ียนการสอนระดับประถมศึกษา มีน ักเร ียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ ้น 93 คน ชาย 53 คน หญิง 40 คน จัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประเด็น   ภาพ
ความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
เต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี     มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะ
การทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการอ่านออก
เขียนได้  ด้านการอ่านคล่องมีคะนนเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 94.94 ด้านการเขียน มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อย
ละ 74.04 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มี
ความสามารถในการสืบค้นความรู ้ได้ทั ้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื ่อมโยงองค์ความรู ้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดคิดเป็น
ร้อยละ 100  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 95 .69 
 

    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจนในดำเนินการพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ ่มเป้าหมาย  เชื ่อมโยงกับการดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562  ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพความสำเร็จคือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่โรงเรียนกำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตาม
ความมุ่งของหลักสูตร  ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง



 

 

 

 

 

 

 

ของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
นำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบรหิาร
อัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง
ตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้าน
เทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ   โดยการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื ่อ มี
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผนการเรียนรู้   ครูใช้สื ่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดย
มีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเป้านักเรียน
เรียนเรียนรวม) ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ 
นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื ่อที่
หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็ก
กับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผล
ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 

 
 



 

 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

   1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ซื่อโรงเรียน  วัดโบสถ ์
ที่อยู่   หมู่  1  ตำบลไกรนอก  อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
โทรศัพท์ - 
โทรสาร  - 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายทองใบ  สุกมาก  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 0816041002   E-mail : watboat@gmail.com  มีจำนวนนักเรียนในระดับปฐมวัย จำนวน 
40 คนและในระดับประถมศึกษา จำนวน 93 คน  รวมทั้งหมด 133 คน 
   

 วิสัยทัศน์ (VISION ) 
  โรงเรียนวัดโบสถ์ มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ มีพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สุขภาพดี มีคุณธรรม นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 พันธกิจ ( MISSION ) 
๑. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                              
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ให้สมบูรณ์ท้ังกายและใจ  
๕. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา 
6. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เป้าประสงค์( GOALS /  COPERATE OBJECTIVE ) 
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ และพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศในกลุ่ม 
     สาระหลัก ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมื อใน

การหาความรู้ไดด้้วยตนเอง 
๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี  รับประทานอาหารกลางวันอย่าง

ถูกหลัก 
โภชนาการ 

    4.  นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
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วุฒิการศึกษาของบุคลากร

ปริญญาโท ปริญญาตรี

    5.  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นคนดี และอยู่ร่วมใน 
                   สังคมได้อย่างมคีวามสุข สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
                  เศรษฐกิจพอเพียง 
    6. นักเรียนมีใจรักสิ่งแวดล้อม   

            สีประจำโรงเรียน 
  สีเหลือง – สีเขียว 
 

 เอกลักษณ์  เรียบร้อย ร่มรื่น ปลอดภัย มีให้ใช้อินเทอร์เน็ต 
 

 อัตลักษณ์   ใฝ่เรียนรู้เคียงคู่คุณธรรม 
 

 
       1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 
 

 

 

  

      1) จำนวนบุคลากร 
 

   พนักงาน 
ราซการ 

ครูอัตรา 
จ้าง 

เจ้าหน้าที่ 
อ่ืนๆ 

 บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู รวมทั้งหมด 
    

ปีการศึกษา 2562 1 9 - 2 3 15 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 



 

 

 
 

     2) สาขาวิชาที่จบและภาระงานที่สอน 

           ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนวัดโบสถ์ มีบุคลากร ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
๑ นายทองใบ  สุกมาก ผอ.ชำนาญการพิเศษ กศ.ม จิตวิทยาแนะแนว ป.๔,๕,๖ 
๒ นางบุญรอด  ภาคภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การประถมศึกษา ป.๑ 
3 นางกาญจนา  โรจนธีรธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา ป.๔,๕,๖ 
4 นายศิระ  หนูสอน ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย ป.๔,๕,๖ 
5 นายเทียม  แก้วมี ครูชำนาญการrพิเศษ ค.บ. พลศึกษา ป.๒ 
6 นางรุ่งทิวา  คิดดี ครูชำนาญการrพิเศษ ศษ.บ คณิตศาสตร์ ป.4-5-6 
7 นางสาวกัลยา มั่นประสงค์ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ ป.3 
8 นางเปรมฤทัย  กาศสนุก ครูผู้ช่วย ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล2-3 
9 นางศรีไพร  ปั้นเกตุ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.1-5 
10 นางวิภา  จันทร์ปรุง ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 
11 นางสาวกรกนก นาคขำ ครูจ้างสอน ค.บ. ปฐมวัย อ.2-3 
12 นางสาวกนกวรรณ คงคาลัย ครูจ้างสอน ค.บ. เกษตร อ.2-3 
13 นางประพิมพ์พรรณ ดีเหลือ ครูพ่ีเลี้ยงฯ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ป.1-3 
14 นางสาวพงษ์รัตน์ มาดหมาย ครูจ้างสอน ค.บ. ภาษาไทย ป.1-4 
15 นางสาวนิตษรา จำเริญ ครูธุรการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ ธุรการ 
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เปรียบเทยีบจ ำนวนนักเรยีนปีกำรศึกษำ 2560-2562

ปฐมวัย ประถมศึกษา

1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)  
 
    จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 133 คน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน 

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ 

ห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.2 1 13 6 19 19 
 อ.3  1 11 10 21 21 
 รวม  2 24 16 40 20 
 ป.1  1 9 6 15 15 
 ป.2  1 12 6 18 18 
 ป.3  1 8 10 18 18 
 ป.4  1 17 6 23 23 
 ป.5  1 4 6 10 10 
 ป.6  1 3 6 9 9 
 รวม  6 53 40 93 15.5 
 รวมทั้งหมด  8 77 56 133 - 
 

เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 - 2562 



 

 

 
 

 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2562 
 

  
 
       1.4 การประเมินผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

 
              ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ปฐมวัย ประถม 

2560 27 95 

2561 34 94 

2562 40 93 

 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

พัฒนาการ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 20 95.23 1 4.76 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 21 100.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 18 85.71 3 14.28 0 0.00 

ด้านสังคม 21 100.00 0 0.00 0 0.00 
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ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

      1.5 ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563) 
 

      ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563)  
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

 
 

ระดับชั้น 
 

 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 15 15 - - - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 18 18 - - - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 18 18 - - - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 23 23 - - - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 10 10 - - - 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 9 9 - - - 

รวม 93 93 - - - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - - - 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ระดับผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

         2)   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
               จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2562     

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
จำแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2562    

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ระดับชั้น 
 

 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 15 14 - 1 - 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2 18 5 12 1 - 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 18 16 - 2 - 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 23 14 8 - - 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 10 8 2 - - 

ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 9 8 1 - - 

รวม 93 66 23 4 - 

เฉลี่ยร้อยละ - 70.96 24.73 4.30 - 
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กำรอ่ำนออกเสยีง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม2สมรรถนะ

เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ปี 2561-2562
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กำรอ่ำนออกเสยีง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม2สมรรถนะ

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT)

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ

1.6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT 
 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผูเ้รียน(RT) 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

                
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) 
ปีการศึกษา 2561-256
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ไทย คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน สพฐ. ประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา 2561-2562

2561 2562

      1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 1) ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     ปีการศึกษา 2562                                                                                                                                               
  
   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
     ปีการศึกษา  2561-2562 



 

 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง อารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ  
      แสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด      
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไปปรับปรุง    
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน ดีเลิศ 



 

 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

         และทุกกลุ่มป้าหมาย 

ดีเลิศ 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
        ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

  ๓.2 ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

  3.3 มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

  3.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
        เรียนรู ้

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน ดีเลิศ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ผลการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนี้ 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กระดับ

อนุบาล 2 และอนุบาล 3 มีผลพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 95  โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน 
ให้เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และได้รับอาหารเสริมนมฟรีทุกวัน มีการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างหลากหลายฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมแปรงฟันหลัง
อาหาร การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กิจกรรมการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เพลง เกม เด็กได้เคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง  เครื่องเคาะจังหวะต่างๆ ท่องคำคล้องจอง การนับ
นิ้วมือ การปรบมือเข้าจังหวะ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ คล่องแคล่ว มีความสุขในการออกกำลังกาย และเรียนรู้การระมัดระวัง 
รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อ่ืน กิจกรรมเกมการศึกษาช่วยพัฒนาสติปัญญา เด็กรู้จักสังเกต คิดหา
เหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นท่ี ระยะ และรู้จัก
การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ข้อตกลงของการเล่นได้ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้
เหมาะสมกับวัยมีความรู้ และความคิดรวบยอดในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง บุคลคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ทั้งนี้ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน   

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  เด็กระดับอนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 ร้อยละ 98  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
วัย โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และได้จัดให้เด็กเข้าร่วมการแสดงต่างๆ ในวันสำคัญ และ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแข่งขันนำเสนอผลงานตนเอง ฝึกให้
เด็กมีความม่ันใจในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก ยอมรับและพอใจในผลงานของผู้อ่ืน  เช่น โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมการแสดงเนื่องในงานวันขึ้นปีใหม่  งานวันเด็ก โครงการสอนซ่อมเสริม



 

 

และส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
โครงการคุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย ฝึกให้เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน 

 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   เด็กระดับอนุบาล 2 และ
อนุบาล 3 ร้อยละ 100  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โดย
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่เน้นให้เด็กได้
ปฏิบัติจริง  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ และมีการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังให้เด็กทุกคนร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีการแบ่งหน้าที่การทำหน้าที่เวรประจำวันในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
และช่วยกันดูแลเก็บกวาดขยะรอบๆ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล อีกท้ังช่วยกันคัดแยกขยะ ลงในถัง ตามแต่ละ
ของชนิดขยะ ซึ่งเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ ทั้งการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน การรู้จักการ
ขอโทษ การให้อภัย โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เด็กทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องที่เด็ก
รว่มกันสร้างขึ้น และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น การแต่งกายประจำวัน วันจันทร์แต่งกาย
ด้วยชุดนักเรียน วันอังคารแต่งกายด้วยชุดเสื้อพ่อขุนราม วันพุธแต่งกายด้วยชุดทหาร (ทหารบก ทหารเรือ 
ทหารอากาศ) วันพฤหัสบดีแต่งกายด้วยชุดกีฬา และวันศุกร์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน 

 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับ
อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ร้อยละ 98 ของโรงเรียนวัดโบสถ์ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างหลากหลาย เช่น การจัด
กิจกรรมประจำวันที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เด็กรู้จักการสังเกต การแก้ปัญหา  อย่างสร้างสรรค์  โครงการสอนซ่อมเสริมและ
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังในการพัฒนาด้านสติปัญญาให้เด็กรู้จักการ
แสวงหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเด็ก  และเด็กเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

จุดเด่น 

ครูและเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริง มีความสุข
สนุกสนานในการเล่น เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมทีักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย มีความร่าเริงแจ่มใส ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าคิดและกล้า
แสดงออก สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเชื่อฟังคำสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูและญาติผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น มีความประหยัดและพอเพียง 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

เด็กสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  สนทนาโต้ตอบ  แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  มีความสามารถในการคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 

 
 



 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กบางคนยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร ขาดความมั่นใจในตนเอง ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ 
หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบวก จัดให้มีโครงการประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มากขึ้น 
เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท้ังสี่ด้านเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ     

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนได้
ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของระดับปฐมวัย ที่เป็น
หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดโบสถ์ มี
ครูจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรงจำนวน 2 ท่าน ต่อห้องเรียน ๒ ห้องเรียน โดยระดับชั้นอนุบาล 2 มีจำนวน
นักเรียน 19 คน ต่อครูปฐมวัย 1 คน ระดับชั้นอนุบาล 3 มีจำนวนนักเรียน 21 คน ต่อ ครูปฐมวัย 1 คน 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    โรงเรียนวัดโบสถ์ได้ส่งเสริมให้ครู
ปฐมวัยทุกคนเข้ารับการพัฒนาตนเองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการเข้าร่วมการพัฒนาอบรม
ต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด และได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้ใช้
นวัตกรรมต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเด็กในชั้นเรียน โครงการคุณธรรมจริยธรรม และสืบสาน อนุรักษณ์ 
วัฒนธรรมประเพณีไทย  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพ
การจัดการศึกษา โครงการนิเทศภายในโรงเรียน พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยครูได้นำความรู้และ
ประสบการณ์จากการอบรม พัฒนาตนเอง การนิเทศ ชี้แนะ ที่ได้รับคำแนะนำ มาปรับปรุง แก้ไข ในห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ  และเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเอง 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอสถานศึกษา โรงเรียนได้จัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย  โดยได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
เพ่ือให้บริเวณรอบๆ ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย มีการ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยที่สุด มีการจัดให้มีสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก จัดให้มีห้องศูนย์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย มีสื่อการเรียนรู้ เพียงพอกับเด็ก เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับ
คร ู สถานศึกษาอำนวยความสะดวกห้องเรียนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ ให้บริการครู นักเรียน
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู โดยได้จัดให้มี ระบบอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทุกห้องเรียน ครูสามารถใช้
สื่อที่ทันสมัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและหลากหลาย 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โรงเรียนวัดโบสถ์ มีการ
บริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในทุกระดับที่เปิดทำการ  ในระดับอนุบาลก็ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จากการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูและสถานศึกษา ตลอดจน การจัดทำรายงานเพ่ือเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
 

 



 

 

จุดเด่น 

ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการอีกท้ังมีการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ำเสมอมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 

คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ประสานงานร่วมกัน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
หลากหลายจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โครงการต่าง ๆ 
ที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ได้รับความไว้วางใจ ทำให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนวัดโบสถ์ 
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 

          เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แต่งบประมาณในการจัดหาสื่อยังมีน้อย จึงต้องให้มี
การพัฒนาในส่วนนี้ให้เพียงพอกับเด็กทุกคน 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ      
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   ครูได้มีการจัด

กิจกรรมประจำวัน ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และได้จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เช่นโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการสอนซ่อม
เสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย  โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมวันสำคัญ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย   โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งโครงการและกิจกรรม เหล่านี้เป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข    ครูได้จัดกิจกรรม
ประจำวัน  ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ตอบสนองความสนใจ 
ความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กได้เลือกเล่น ตามมุมประสบการณ์ ตามความ
สนใจของเด็ก  เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระและสร้างสรรค์  และได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็กเกิดการเรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน  และปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เด็กจะรู้จักการสังเกต การ
เปรียบเทียบ การคาดคะเน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยผ่านการทดลองกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   ครูจัดห้องเรียน
คุณภาพ มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กอย่างชัดเจนที่ผู้ปกครองมองเห็นได้ มีมุมประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กได้เรียนรู้



 

 

อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน โดยครูให้เด็กทุกคนในห้องมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนด้วยกัน เช่น การแบ่งเวรการทำหน้าที่เวรประจำวัน รับผิดชอบช่วยเหลือกันในการดูแล รักษา
สภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาด น่าอยู่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนปลอดภัย มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก เช่น การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เช่น เกม ต่างๆ  

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือ
การวัดและวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับวัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้ง ให้
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพเด็ก ให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก (อบ.3 /1) สมุดบันทึกเด็กเป็นรายบุคคล 
(อบ.3 /2) แบบประเมินผลงานเด็ก  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบ
สัมภาษณ์เด็ก  
 

จุดเด่น 

         ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกได้  ทำให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข  มีระบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ   มีการผลิตสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย
มาใช้ในการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการ
เรียนรู้ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างสมดุลรอบด้าน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 

        โรงเรียนยังขาดสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดสร้างมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมได้
อย่างทั่วถึงทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

    วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 

โรงเรียนวัดโบสถ์มีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา   ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561) เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน  โรงเรียนวัดโบสถ์  ไดก้ำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 โรงเรียนวัดโบสถ์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็น
เรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้อง ICT  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้  โรงเรียนยังได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของ
ผู้บริหาร การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  จัดอบรมยุวชนคน
คุณธรรม และเด็กสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมได้ เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและ



 

 

มีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต   
โรงเรียนวัดโบสถ์ มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียน 

สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการ
วางแผน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้ง  สามารถ
วิเคราะห์  จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี   สำคัญ  จำเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  และมี
ประโยชน์  รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ  
กติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้  มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

 
ผลการประเมินกิจกรรม “อ่านคล่อง เขียนคล่อง”  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ปีการศึกษา  2562   
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

ประจำปีการศึกษา  2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 60.03 34.44 45.25 40.83 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

ชั้น 

จำนวนนักเรียน
(คน) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 
อ่านคล่อง 

 
เขียนคล่อง 

 
รวมเฉลี่ยอ่านและเขียน 

เด
็กป

กต
ิ 

เด
็กพิ

เศ
ษ 

ป.1 14 1 100 89.04 94.54 
ป.2 18 0 99.07 79.25 89.16 
ป.3 16 2 97.5 76.09 86.79 
ป.4 19 4 87.76 64.07 75.91 
ป.5 9 1 95.32 60.44 77.88 
ป.6 9 0 90 75.40 82.7 



 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา  2561-2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
รายวิชา ปี  2561 ปี  2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 57.04 60.03 +2.99 
คณิตศาสตร์ 33.25 34.44 +1.19 
วิทยาศาสตร์ 42.18 45.25 +3.07 
ภาษาอังกฤษ 34.00 40.83 +6.83 

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา  2562 
 

 
 

ระดับชั้น 
 

 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 15 100 0 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 18 100 0 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 18 100 0 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 23 100 0 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 10 100 0 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 9 100 0 0 0 

รวม 93 100 0 0 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา  2562 

 

 
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

 

ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 15 14 1 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 18 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 18 16 2 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 23 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 10 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 9 0 0 0 

ร้อยละ 100 96.77 3.22 0 0 
 
 

 
 

ระดับชั้น 
 

 

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 15 14 0 1 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 18 5 12 1 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 18 16 0 2 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 23 14 8 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 10 8 2 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 9 8 1 0 0 

รวม 93 65 23 4 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100 69.89 24.73 4.3 0 



 

 

ด้านความสามารถในการคิด 
 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 15 14 1 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 18 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 18 16 2 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 22 1 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 10 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 9 0 0 0 

ร้อยละ 100 95.69 4.30 0 0 

 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 
 

ระดับชั้น 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 15 14 1 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 18 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 18 16 2 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 20 3 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 10 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 9 0 0 0 

ร้อยละ 100 93.54 6.45 0 0 

 
 



 

 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 15 15 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 18 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 18 18 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 23 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 10 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 9 0 0 0 

ร้อยละ 100 100 0 0 0 

 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 15 15 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 18 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 18 18 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 23 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 10 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 9 0 0 0 

ร้อยละ 100 100 0 0 0 



 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1)  โครงการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมเรียนพิเศษ     กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม    2) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT 3)  กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-
net  กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และระดับชาติ  4)  โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้  ส่งผลให้
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี   และมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าระดับชาติในทุกกลุ ่มสาระการเร ียนรู้  
สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือในรายการ การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์
ด้วยคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ การแต่งกลอน สี่ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีการออกกำลังกายทุกสัปดาห์ มีชมรมกีฬาที่นักเรียนทุกคนจะได้เลือกเข้าร่วมในชมรมที่
นักเรียนชอบ  ส่งผลให้นักกีฬาโรงเรียนวัดโบสถ์ มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับกลุ่มเครือข่าย และระดับ
อำเภอ ทุกปี 

 

จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจิรง เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมทีมุ่่งเน้นยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติดีขึ้นแต่มียังมีคะแนนเฉลี่ยใน
บางสาระที่ยังไม่ถึงร้อยละ 50 จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาต่อไป 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 จะต้อง
เร่งพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน รวมทั้ง
พัฒนาต้องพัฒนานักเรียนพิเศษ ให้เป็นนักเรียน
ปกติให้ได้ 

 

 
 
 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น  
 2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล   
 3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ 
 6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา  
 7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
 8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
 โดยมีแผนงาน/โครงการที่โรงเรียนดำเนินงานมีดังนี้     

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ และพัฒนาสู่การทดสอบระดับชาติ  
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน    
5. โครงการส่งเสริมทักษะคณิตคิดเลขเร็ว         
6. โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย การเขียนเรื่องจากภาพ การสรุปความ   
7. โครงการพัฒนาห้องเรียน ICT  เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้       
8. โครงการ เป็นคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม          
9. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้     
  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดโบสถ์ การ
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ ่มเป้าหมาย  เชื ่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ



 

 

สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนมี
นโยบายจัดระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ไว้เพื่อ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา ระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน  มีการจัดทำระบบ การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของ แต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการ บริหาร  และเผยแพร่ข้อมูลด้าน การจัดการเรียนการสอน ผ่าน 
Facebook Page ของโรงเรียน ที่นำเสนอรูปแบบการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ของทุก
รายวิชา และ ทุกระดับชั้น และการแจ้งข่าวสาร ต่างๆของทางโรงเรียน และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
สามารถ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว     การสื่อสาร ด้วย Application line  เป็นอีกหนึ่งช่องทาง  คณะผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรที ่เกี่ยวข้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือด าเนินงานในระบบการบริหาร จัดการอย่างรวดเร็ว 
 

     ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของ
ชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ   

ควรมีการสนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้มาก
ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทาง
ของวิชาชีพครู  และเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิด
การ ปฏิบัติงานสอนและภาระนอกเหนืองานสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1.  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่      
2. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา   

 3. โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา           
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   



 

 

 5. โครงการนิเทศภายใน     
 6. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
                    
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 

วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่าง

หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4. จุดเด่น  จดุที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึน้ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเร ียนได้เร ียนรู ้ ที ่ เน ้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
    ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เพ่ือนำ
ความรู้ที ่ได้จากการแลกเปลี่ยนนั้นมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 
 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน    
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
2. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
3. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ     
5. โครงการส่งเสริมทักษะคณิตคิดเลขเร็ว        
6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน        
7. โครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม          
8. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้     

 11. โครงการห้องเรียนคุณภาพ       
 12. โครงการอนามัยนักเรียน      
  13. โครงการสืบสานประเพณีไทยในวันสำคัญ    
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
   สรุปผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จากผลการ 
ดำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนวัดโบสถ์
สรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีเลิศ  ดังนี้  

 ระดับการศึกษาปฐมวัย    
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ      
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับ ดีเลิศ       
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ      
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา   อยู่ในระดับ ดีเลิศ       
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
  
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปความต้องการพัฒนาตามสภาพ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของ 
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ   พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการ 
อ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่ 
สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑  ด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ ประเมินและการดำเนินงานที่ผ่าน
มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมิน
อยู่ในระดับดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอนสถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเลิศ  โรงเรียนวัดโบสถ์ ให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบ การ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 ๑. ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยจัดให้
มีครูชาวต่างชาติที่เก่งภาษาอังกฤษมาช่วยเสริม เพ่ือให้นักเรียนสามารถพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น 



 

 

  ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย และหลากหลาย 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีครูผู้สอนที่สอนไม่ตรงวิชาเอกอยู่ จึงอยากให้มีการได้รับการอบรมในส่วนของ
สาระที่ขาดแคลน เช่น พลศึกษา  ดนตรีนาฏศิลป์  ศิลปะ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ   
  
                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

ประกาศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............................................ 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏริูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับข้ันพ้ืนฐาน เพื่อ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ลงวันที่   18  ธันวาคม พ.ศ. 2559   
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ  มี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนวัดโบสถ์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็น
หลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่   16 พฤษภาคม 2562 

 

 

       (นายทองใบ  สุกมาก) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
 
 

 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ เรื่องใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

        ………………………………………………………… 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
 1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมึความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
                  ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  
 

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



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ เรื่องใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

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

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
                          ของแต่ละระดับชั้น 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีพัฒนาการจากผลการทดสอบ 
                          ระดับชาติ 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
                     5)  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



 

 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ 
เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ในปีการศึกษา 2562 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕61 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 และโรงเรียนวัดโบสถ์ ได้ประกาศ
ให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เมื่อวันที่  27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดโบสถ์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐานจึงกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และ  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่   20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
                                                                               (นายทองใบ  สุกมาก) 
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
.................................................................................................. 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒ 
.................................................................................................. 

 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
         ของแต่ละระดับชั้น 

ดี 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน  
          ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

     5)  การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



 

 

 


