
 

 

 

 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report) 

ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

โรงเรียนบ้านวังลึก 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวดัสุโขทัย 

 
 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 

 

 

ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report : SAR)       
โรงเรียนบ้านวังลึก ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  2562  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบท  สภาพ  และความต้องการของสถานศึกษา  สะท้อนผลคุณภาพของการด าเนินงานของสถานศึกษา  
โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสถานศึกษา  และมุ่งเน้นตอบค าถาม  3  ประเด็น  คือ  1) มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด  2) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมี
อะไรบ้าง  และ  3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  จ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อเตรียมความพร้อมรับในการ
ประเมินภายนอกรอบสี่รุ่นแรก   

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report : 
SAR)  จะเป็นสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

                                                                                                      นายจอย  น้อยผล 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

บทสรุป 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment  Report) 
ระดับการศกึษาขั้นปฐมวัยและขั้นพืน้ฐาน 

ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
 

โรงเรียนบ้านวังลึก 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
    

 ชื่อโรงเรียน บ้านวังลึก  ที่อยู่ ๑๔๐ หมู่ ๑ ต าบลวังลึก อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๔๐ 
 สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑     
 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายจอย  น้อยผล  วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา  
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ๑ 0 ๑2 1 3 ๑ 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
       จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖2  รวม........๒๒5............คน 
 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)   

ระดับปฐมวัย 
 

ระดับปฐมวัย  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ......ด.ี....... 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับคุณภาพ.....ดี........ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ.....ดี....... 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ..ดี 

 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
   -  เด็กร้อยละ  ๑๐๐   มีอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง มีความสุข มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสมรรถภาพสมวัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ แบ่งปัน  มีน้ าใจ รู้หน้าที ่
มีระเบียบวินัย เล่น ท างานร่วมกับผู้อื่น สนทนาโต้ตอบ และมีความคิดสร้างสรรค์  
 



 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
     -  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและลงมือปฏิบัติ จัดครูเหมาะสมพอเพียง มีการพัฒนาครูและบุคลากร จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  
 
มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
     -  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน น าพาเด็กปฐมวัยไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมโครงงาน จัดประสบการณ์จริงต่อผู้เรียน ทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กลงมือท าด้วย
ตนเองอย่างอิสระจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม กิจวัตรประจ าวันและจัดท าเล่มสารสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาตนเอง 

๑.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้การศึกษาปฐมวัยเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวัย 

๒.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมสร้างหลักสูตรที่ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ตรง
กับศักยภาพผู้เรียนตามบริบทนั้นๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้แบบสากล โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดท าด้วย 

๓.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อ อุปกรณ์ / นวัตกรรม การเรียนการสอน 
ตรงตามเนื้อหาสาระ ที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ในแต่ละเรื่อง  

๔.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมส่งเสริมบุคคลากร (ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ) ให้ มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะความช านาญการในการให้ประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็ก เป็นอย่างดีเยี่ยม (อบรม สัมมนา 
ศึกษาต่อ) 

๕.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมจัดสภาพแวดล้อม เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก
ที่สุด 

๖.โรงเรียนจัดการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจัดการพัฒนาเด็กอายุ ๔ – ๖ ปีบริบูรณ์  อย่างเป็นองค์รวมบน
พ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละ
คนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความ



 

 

เข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ.....ดี...... 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับคุณภาพ....ดี....... 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ.....ดี....... 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ..ดี 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
      - ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค านวณ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 
      - ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ด ี
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
     -  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๗๐ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ 
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

แผนพัฒนาตนเอง 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั้น โรงเรียนบ้านวังลึกจะจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ เติบโตอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และงาน
ของส่วนรวม รู้จักประหยัด มีทักษะความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมุ่งพัฒนาทักษะส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills / Knowledge Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) และทักษะการท างาน 
(Working Skills)  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจะพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังลึกในอนาคตนั้น โรงเรียนบ้านวังลึกจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีการกระจายอ านาจ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรท้องถิ่นและ
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
๓. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
๔. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๕. สร้างและส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู 
๖. ส่งเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจ และให้รางวัลแก่ครู 
๗. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและเอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

เต็มที่ 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
๙. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยและพัฒนาการศึกษาท่ีหลากหลาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านวังลึกมีแนวทางใน

การพัฒนาในอนาคตด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่

หลากหลาย พร้อมทั้งน าผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
๒. พัฒนาการวัดผลประเมินผลให้หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง 
๓. การจัดกิจกรรมการสอนแบบผังความคิด Mind map สอนแบบโครงงาน 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวธิสีอบ 
๖. พัฒนากระบวนการสร้างทักษะชีวิตอย่างบูรณาการ 
๗. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคท่ีส าคัญให้กับนักเรียน 
๘. พัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อเป็น

กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
   ชื่อโรงเรียนวังลึก  ที่อยู่ 140 หมู่ 1 ต าบลวังลึก อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140   
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1    เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายจอย  น้อยผล  วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ด ารง
ต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  10  ปี   
 
1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านวังลึก  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ต าบลวังลึก  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  โดยมี นายเชื้อ  
จันทรสิทธิ์  นายอ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  เปิดท าการสอน เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  
พ.ศ.2476  โดยได้รับความร่วมมือจากนายตั้ว  อ่ าอุ่น ก านันต าบลตลิ่งชัน  นายผาด    มิ้มทอง   นายไพร  เอ่ียม
สะอาด  ผู้แทนต าบล และราษฎรภายในหมู่บ้าน 
 โรงเรียนบ้านวังลึก เปิดท าการสอนครั้งแรกโดยอาศัยสาลาการเปรียญวัดวังลึก เป็นที่เรียน   มีนักเรียน    
21  คน  ครู  3  คน  โดยมี นายศิริ  จู่อ่อง   เป็นครูใหญ่ ได้อาศัยศาลาวัดวังลึก เรียนจนถึงวันที่  8  พฤษภาคม  
2502   จงึไดย้า้ยมาอยู่ท่ีโรงเรยีนตัง้อยู่ในปัจจุบัน 
 
1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
   โรงเรียนบ้านวังลึกมีเขตพ้ืนที่บริการ  6  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1 บ้านวังลึก 
 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง 
 หมู่ที่ 3 บ้านสองชั้น 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน 
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองป่าแต้ว 
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตูม 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่อ้อย และไร่มันส าปะหลัง  
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
1.4 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2562 1 0 12 1 3 1 
 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ปีการศึกษา 2562 - - - 8 11 - 

 
3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู คศ. 2 ครูคศ. 3 ครู คศ. 4 ครู คศ.5 
ปีการศึกษา 2561 2 4 3 3 - - 

 
4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

(ชม./สัปดาห์) 
คบ. ภาษาไทย 2 18 
คบ.ประถมศึกษา ๑ 18 

คบ.การศึกษาพิเศษ 1 18 

คบ.สังคมศึกษา 2 18 

คบ.คณิตศาสตร์ 1 18 

คบ.พลศึกษา 2 18 

คบ.คหกรรมศาสตร์ 1 18 

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 18 

คบ.ภาษาอังกฤษ 2 18 

วท.บ.พืชศาสตร์ 1 18 

คบ.ดนตรีสากล 1 18 

บธ.บ การบัญชี 1 18 

รวม 16 18 
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1.5  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  225  คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 14 11 25   
  อ.3 1 16 12 28 

รวม 2 30 23 53 26.5 
ป.1 1 10 4 14   

  
  
  
  
  

ป.2 1 12 14 26 
ป.3 1 7 13 20 
ป.4 1 10 16 26 
ป.5 1 10 7 17 
ป.6 1 12 10 22 
รวม 6 61 66 125 21.2 
ม.1 1 7 4 11  
ม.2 1 10 12 22 
ม.3 1 6 8 14 
รวม 3 23 24 45 15.7 

รวมทั้งหมด 11 ๑๑๔ 113 ๒๒5 20.7 
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1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 
 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 11 20 15 20 8 12 7 15 5 64.94 

คณิตศาสตร์ 11 9 16 19 12 19 2 7 3 56.32 

วิทยาศาสตร์ 11 13 12 17 15 17 4 14 11 65.52 

สังคมศึกษา 12 17 13 17 8 9 6 15 11 62.07 

สุขศึกษา 14 18 13 15 11 23 12 20 12 79.31 

ศิลปะ ดนตรี 14 26 20 25 12 22 12 21 13 97.13 

การงานฯ 14 26 20 26 17 21 10 22 14 98.85 

ประวัติศาสตร์ 14 26 13 22 13 15 6 13 14 78.16 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาอังกฤษ) 
9 13 14 18 10 23 7 17 12 70.69 

คอมพิวเตอร์ 13 5 10 13 3 8 2 0 8 35.63 

หน้าที่พลเมือง 14 24 15 15 6 13 7 13 12 68.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
1.7 การด าเนินการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง            
ปีการศึกษา 2561 

จากการท ารายงานการประเมินตนเองในปี 2561 ท าให้โรงเรียนบ้านวังลึกได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของ
ตนเองจึงได้น าผลนั้นมาพัฒนาในปีการศึกษา 2562 นี้ โดยมีการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในด้านวิชาการ 
คุณธรรมจริยธรรมและบุคลากรมาเป็นล าดับ ของแผนงานระยะยาวในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชนและองค์กรภาคเอกชน ที่ได้สนับสนุน
งบประมาณ แผนงานและเป้าประสงค์ในคุณภาพทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งผลถึงอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ได้แก่ รับผิดชอบดี มีวินัย ร้อยดวงใจสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน ได้แก่ สร้างคนดี สู่สังคม ในรูปแบบนักเรียนเป็นคนดีมีวินัย สุขภาพแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสและมีคุณภาพ
ทางวิชาการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมีผลการ
ด าเนินการแยกตามรายมาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการ
สื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ที่เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มสาระที่มี
การทดสอบ และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการ
ทดสอบออกมาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (รายงานผลการทดสอบในหน้าถัดไป)  

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เป็น
ที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม และปฏิบัติตามค่านิยมพ้ืนฐาน  
12  ประการส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดังจะเห็นได้จากการให้ความ
ร่วมมือจากชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และการสนับสนุนต่างๆที่ชุมชนโดยรอบมอบให้กับทาง
โรงเรียนมาโดยตลอด 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม 
กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2562 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 74.28 74.57 74.42 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.58 72.81 70.66 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง   รวม 2 สมรรถนะ 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
14 100 14 100 14 100 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.15 27.50 26.64 22.95 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
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 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 41.20 51.22 43.15 -8.07 
คณิตศาสตร์ 30.22 35.88 27.50 -8.38 
วิทยาศาสตร์ 35.04 39.76 26.64 -13.12 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

27.93 30.15 22.95 -7.20 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) 

ประจ าปีการศึกษา 2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.15 20.62 29.92 24.62 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 51.03 23.00 28.88 27.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2560- 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 39.29 43.78 59.15 +15.37 
คณิตศาสตร์ 21.18 24.67 20.62 -4.05 
วิทยาศาสตร์ 28.24 30.11 29.92 -0.19 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 26.24 22.00 24.62 +2.62 

 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 
แหล่งเรียนรู้ อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. ห้องสมุด 25 28 14 26 20 26 17 22 11 22 14 
2. โรงฝีกงาน 0 0 0 0 0 26 17 22 11 22 14 

3. ห้องคหกรรม 0 0 0 0 0 26 17 22 11 22 14 

4. ห้องดนตรี 25 28 14 26 20 26 17 22 11 22 14 

5. แปลงเกษตร 0 0 14 26 20 26 17 22 11 22 14 

 
จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 

แหล่งเรียนรู้ อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. วัดวังลึก 25 28 14 26 20 26 17 22 11 22 14 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลวังลึก 

25 28 14 26 20 26 17 22 11 22 14 

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร        22   14 
4. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 25 28          
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ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

แหล่งท่ีได้รับ จ านวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 320,300   
- เงินนอกงบประมาณ - 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน      320,300   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ ดี ดี

มาก 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึง

ประสงค์     √ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น     √ 
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     √ 
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ     √ 

มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนา  สถานศึกษา     √ 

มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด     √ 

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

    √ 

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                            √ 

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา     √ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง
ปรับ 
ปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

พอ 
ใช้ ดี 

ดี
มาก 

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 

    √ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย   80.44  ระดับคุณภาพ ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         √  รับรอง           ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

.................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................ ..........................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................... ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอ 
ใช้ 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     √ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์     √ 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     √ 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  
มาตรฐานที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   √   
มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    √  

มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา    √  

มาตรฐานที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและต้นสังกัด    √  

มาตรฐานที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

   √  

มาตรฐานที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                           √  

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา     √ 

มาตรฐานที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู้ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
การปฏิรูปการศึกษา 

    √ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉลี่ย  .....81.01.... ระดีบคุณภาพ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        √     รับรอง           ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

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



11 

 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 

ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
๑.๑มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
- เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 
- เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกายเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ร้อยละ 100 
- เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย ร้อยละ 100 
- เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด 

และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย ร้อยละ 100 
-เด็กมีสามารถควบคุมทักษะต่างๆทั้ง4 ด้านได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กและมัดใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ครูผู้สอนจึงส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การปั้นดินน้ ามัน ในระดับกลุ่มวังเจ้าราม ชนะเลิศรองอันดับ 2 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
- เด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอ

คอยยอมรับและพอใจในความสามารถ ร้อยละ 100 
- เด็กมีการสร้างผลงานของตนเองและผู้อื่นมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า

แสดงออก ร้อยละ 100 
- เด็กรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปัน  การมีน้ าใจ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรีและการ
เคลื่อนไหว ร้อยละ 100 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมเด็กช่วยเหลือตนเอง 
- เด็กได้รับการฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ให้มีระเบียบวินัยในตนเอง และได้รับการปลูกฝังให้ใช้
จ่ายอย่างประหยัด ด ารงการใช้ชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ การเข้าแถวรับอาหารกลางวัน การ
ทิ้งขยะให้ถูกท่ี การฝีกนั่งสมาธิการเรียน การรับประทานอาหารอย่างมีระเบียบวินัย 
- เด็กได้รู้จักการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  
- เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เช่น การเล่นเกมต่างๆที่ครูได้จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
- เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 

และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
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-เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การคิด

แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น 
กิจกรรมการสืบเสาะ กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระเป็นต้น  

-ครูจัดให้เด็กได้ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอลเป็นต้นเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ เพ่ือแสวงหาความรู้ที่เกิดจากความคิดประสบการณ์โดยตรง 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด โอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือ
สร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย

สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  

หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
- สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน 

การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  
หลักฐานเชิงประจักษ์ แผนอัตราก าลังของโรงเรียน และโครงการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
- สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา 
-ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์

ส าคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และครอบครัว  

หลักฐานเชิงประจักษ์ บันทึกพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
และโครงการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  
- มีการจัดสภาพในชั้นเรียนและส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่นของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
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หลักฐานเชิงประจักษ์ โครงการพัฒนาห้องเรียน และโครงการซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส าหรับครู 
- สถานศึกษาสนับสนุนสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกต่อครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับผู้เรียน 
- จัดให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ผู้เรียนและ

พัฒนาครูผู้สอน 
หลักฐานเชิงประจักษ์ คอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์ และโทรทัศน์ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องเรียน 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
- สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 
ก าหนดและด าเนินการตามแผน  

-สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

หลักฐานเชิงประจักษ์ การท ารายงานการประเมินตนเอง และการท าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

- ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เพียงด้านเดียว 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

-ครูจัดท าโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างโดยน าพาเด็กปฐมวัยไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับความรู้จากประสบการณ์การตรงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการวางรากฐานทางด้านการศึกษาของระดับปฐมวัย  พร้อมทั้งเสริมสร้าง
และพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 รู้จักคิดวิเคราะห์ จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 

-ครูจัดกิจกรรมโครงงาน เรื่อง บ้านของมดแดง ซึ่งได้รับตราพระราชทานโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 และได้น ามาต่อยอดให้การจัดประสบการณ์จริงต่อผู้เรียนร้อยละ100 เด็กได้ลง
มือท ากิจกรรม สืบค้น ส ารวจ รวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง 

-ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ท ากิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เช่น การฟังผ่านเส้นเชือก ภูเขาน้ าที่ดินได้ 
รู้จักอากาศด้วยประสาทสัมผัส  ภูเขาไฟระบิด  ไข่ไดโนเสาร์ อากาศและน้ า  อากาศอยู่ในฟองสบู่เท่าใด เป็นต้นร้อย
ละ100 เด็กได้ลงมือท ากิจกรรม สืบค้น ส ารวจ รวบรวบข้อมูลด้วยตนเอง 

- ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ 
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ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้นครู
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก  

-ครูมีการจัดท าเล่มสารสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมและได้รับความร่วมมือที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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ระดับศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.  ระดับคุณภาพ  :  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ 
ประเมินตนเอง 

๒.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็น
กรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
ดังนั้นโรงเรียนบ้านวังลึกจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 
       2.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองได้แก่ ๑) โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น และมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น ๒)โครงการ
ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดค านวณ กิจกรรมท่องบทอาขยานท านองเสนาะทุกเช้าก่อนเข้าเรียน เขียนตามค า
บอกวันละ 10 ค าทุกวันตอนเช้า จัดแข่งขันการอ่าน-การเขียนในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่   วันภาษาไทย
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญต่างๆ ฯลฯ ๓) โครงการ To Be Number One กิจกรรมจัดตั้งชมรมศิลปะ 
ดนตรี กีฬา กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมแนะแนว ๔) โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมจัดเก็บ
ข้อมูล กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา กิจกรรมระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยง
ของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา) ๕) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้
และผลงาน ความสามารถของนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   ๖)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
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กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

     3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 
นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ 

ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต

คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย 

9) พัฒนาให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัด
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    ๒.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านวังลึก  การด าเนินการวิ เคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการ
ศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านวังลึก 

๒.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา เปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
มีการ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆตามความเหมาะสม  ส าหรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนได้มีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของโรงเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้น่าอยู่ น่าใช้ มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่น และมี ความปลอดภัย ในส่วนของงานการประกันคุณภาพ
ภายใน โรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมี
กระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผนการตรวจติดตามฯ ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และด าเนินการตรวจ
ติดตามฯ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงนามรับรอง
รายงานผลการ ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา น าปัญหา / ข้อเสนอแนะ จากการตรวจติดตามฯ เข้า
ประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    2.๒  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
การวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการจัดท าโครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ครั้ง/ภาคเรียน กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

โรงเรียนปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
2)  โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
๕)  โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านวังลึกส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ งและคงทน  ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินการ พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วม 
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผู้เรียน เพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษา อาชีพ และการงานชีวิตและสังคม สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและสังคม 
ได้ ครูจัดกจิกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น ได้แก่ 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาการที่หลากหลายและได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพ  ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดท า โครงการรักการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริ ม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
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โรงเรียนได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง

จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของตนเองและเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิ ชา ซึ่งเน้น
การประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และ
ประเมินหลังสอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการ
สอนตามรายวิชา ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการ
ประเมินเพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอนได้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการ
วิจัยในชั้นเรียนต่อไป 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมOpen house ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน One student One 
product  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่าย 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้

สูงขึ้นตามระดับชั้น 
          6)  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั้น โรงเรียนบ้านวังลึกจะจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ เติบโตอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
งานของส่วนรวม รู้จักประหยัด มีทักษะความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมุ่งพัฒนาทักษะส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills / Knowledge Skills) มีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 

๒. ทักษะชีวิต (Life Skills) มีคุณลักษณะนิสัย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถจัดการและดูแลชีวิต
ของตนเองได้ดี และอยู่ร่วมในสังคมที่หลากหลาย แตกต่างทางความคิดได้อย่างดีพร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้า
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมีความสุข 

๓. ทักษะการท างาน (Working Skills) มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถจัดการงานของตนได้ดี และมี
ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือน าสู่การประสบความส าเร็จในชีวิตผู้เรียนในทุกระดับชั้นจะเรียนรู้ด้วยกระบวนการและเทคนิค
วิธีที่หลากหลาย โดยการจัดท าโครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนทักษะต่างๆที่กล่าวข้างต้น ทั้งท่ีเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการเดิม และการเพ่ิมเติมโครงการใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น  

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ( โครงการหนูน้อยเติบโตตามวัย โครงการอารมณ์ดี จิตใจ
เบิกบาน โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นต้น) 

- โครงการส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่ายวิชาการ) 
- โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ (บัญชีค าพ้ืนฐาน) 
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
- โครงการพัฒนาการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) 

 - โครงการส่งเสริมด้านวิชาการเรียนการสอน อ่านออก เขียนได้ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งศิลปหัตกรรม) 
- โครงการส่งเสริมบรรยากาศจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- โครงการวันส าคัญต่างๆ เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันคริสต์มาส ฯลฯ  
- การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (เศรษฐกิจพอเพียง) 
- โครงการ To Be Number One กิจกรรมจัดตั้งชมรมศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ 

วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมแนะแนว  
- โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา กิจกรรมระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา)  

- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงความรู้และผลงาน ความสามารถของ
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นักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์   

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจะพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังลึกในอนาคตนั้น โรงเรียนบ้านวังลึกจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีการกระจายอ านาจ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรท้องถิ่นและ
บุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
๓. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
๔. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๕. สร้างและส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู 
๖. ส่งเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจ และให้รางวัลแก่ครู 
๗. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีและเอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

อย่างเต็มที่ 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
๙. ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยและพัฒนาการศึกษาท่ีหลากหลาย 
โดยการจัดท าโครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการดังกล่าว ทั้งที่เป็น

โครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม และการเพิ่มเติมโครงการใหม่ ตัวอย่างเช่น 
 - โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรมก ากับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา(นิเทศ) 
- โครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
- โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
- โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
- โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร/ทัศนศึกษา  
– โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
- โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
- การจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
- โครงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านวังลึกมีแนวทางใน

การพัฒนาในอนาคตด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
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๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลที่

หลากหลาย พร้อมทั้งน าผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการประเมินผลครูผู้สอนจะต้อง
ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

- ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และต้องประเมินตามสภาพจริง 
- วิธีการและเครื่องมือสอดคล้องกัน 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
- น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหากพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ครูผู้สอนควรรีบเร่งแก้ไข โดยอาจท าเป็นการวิจัยในชั้นเรียนเสนอต่อผู้บริหาร หรือบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้บริหาร
และครูผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆทราบ เพื่อช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น 

2. พัฒนาสื่อการสอนให้มีความทันสมัย และเนื้อหาน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของผู้เรียน
เสมอ  

๓. การจัดกิจกรรมการสอนแบบผังความคิด Mind map สอนแบบโครงงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้มีความ
น่าสนใจ และทันสมัย รวมปฏิรูปวิธีสอบให้ดียิ่งขึ้นไม่เป็นเพียงแค่การสอบเพ่ือวัดผลได้ หรือตกเท่านั้น แต่น าผล
การทดสอบมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๖. พัฒนากระบวนการสร้างทักษะชีวิตอย่างบูรณาการ โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในด้านที่
จ าเป็น และผู้เรียนมีความสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัย และความต้องการของสังคมในปัจุบัน 

๗. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคท่ีส าคัญให้กับนักเรียน โดยการพัฒนาครูให้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพ่ือเป็นกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 

 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ภาพถ่าย 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านวังลึก 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

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

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังลึก  

เมื่อวันที่.....31... มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

                                        ลงชื่อ 

(นายสุชิน    เรืองศรี) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านวังลึก 

 

 

                                        ลงชื่อ 

( นายจอย  น้อยผล ) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังลึก 
ที่ ๒๕/๒๕๖๒ 

        เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา    

***************************** 

           เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
   ๑. นายจอย    น้อยผล   ประธานกรรมการ 

๒. นางกวิสรา    ชูวงศ์   รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวอิษฎาภรณ์   อ่อนวัน   กรรมการ 

๔. นางสาวจุรีภรณ์  ปิ่นค า   กรรมการ 

๕. นางร าพึง    แก้วสาแสน  กรรมการ 

๖. นางสุวลี    จันทร์อินทร์  กรรมการ 

๗. นางสาวชลลดา   วงษ์น้อย  กรรมการ 

๘. นางสาวนภัสธนันท์   ธนัตพูนพงค์  กรรมการ  

๙. นางปฏิมาพร  อินทร์เรือง  กรรมการ 

๑๐. นายวัชระ    สุตะคาร   กรรมการ 

๑๑. นายพงศกร   กรรข า   กรรมการ 

๑2. นางสาวสุชาดา   ทรัพย์ประชา  กรรมการ 

13. นางสาวศศิธร แก้วดี   กรรมการ 

๑4. นางสาวศิริรัตน์   อินดี     กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 
 
คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่และด าเนินการจัดการตามข้ันตอนที่ก าหนด ดังนี้ 

        ๑. ประสานงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างแผนก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ระดับชั้น 

        ๒. วางแผนการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 

        ๓. เก็บรวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบการด าเนินงานของทุกฝ่ายให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 

        ๔. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒   

 
     

 
 
   (ลงชื่อ)............................................... 

                     (นายจอย  น้อยผล) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
                                                                                                                                                                           
 

     ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังลึก 
ที่    26/2562 

       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงาน 
ผลการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

-------------------------------------------------------   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ
จัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนบ้าน
วังลึก  จึงต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย
และข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและ
ผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และในปีการศึกษานี้
โรงเรียนบ้านวังลึก จัดท าบทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ.
ก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดับการศึกษาขั้น
ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 
            1.1  นายจอย น้อยผล   ประธานกรรมการ 
   1.2  นางกวิสรา  ชูวงศ์   รองประธานกรรมการ 
   1.3  นางสาวจุรภีรณ์ ปิ่นค า  กรรมการ 
   1.4  นางสุวล ี    จันทร์อินทร์  กรรมการ 
   1.5  นางสาวศิริรัตน์    อินด ี  กรรมการและเลขานุการ  
 2. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา มีหน้าที่ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย  ประกอบด้วย 
   2.1 นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประชา ประธานกรรมการ 
   2.2 นางสาวศศิธร แก้วดี  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา มีหน้าที่ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
   3.1 นายพงศกร       กรรข า  ประธานกรรมการ 



 
 
   3.2 นางสาวนภัสธนันท ์ ธนัตพูนพงค์ กรรมการ 
   3.3 นางสาวชลลดา วงษ์น้อย กรรมการ 
   3.4 นายวัชระ  สุตะคาร  กรรมการ 
   3.5 นางร าพึง  แก้วสาแสน กรรมการ 
   3.6 นางสาวอิษฎาภรณ์     อ่อนวัน กรรมการ 
   3.7 นางสาวจุรีภรณ ์ ปิ่นค า  กรรมการ 
   3.8 นางสุวล ี  จันทร์อินทร์ กรรมการ 
   3.9 นางกวิสรา  ชูวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองสถานศึกษา มีหน้าที่ ประสานงาน และจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖2 ประกอบด้วย 
   4.1 นางสาวศิริรัตน์ อินดี  ประธานกรรมการ 
   4.2 นางสาวสุกัญญา เปรมสุวรรณ กรรมการ 
   4.3 นางเมธินี  จอนพรม กรรมการ 
   4.4 นายสาธิต  ล่ามูล  กรรมการ 
   4.6 นางสาวจุรีภรณ ์ ปิ่นค า  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่     26   มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายจอย       น้อยผล ) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังลึก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังลึก 

ที่   27   / ๒๕๖2 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายใน
นั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียน บ้านวังลึก จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

             1.  นายจอย  น้อยผล  ประธานกรรมการ 
   2.  นางกวิสรา   ชูวงศ์  รองประธานกรรมการ 
   3.  นางสาวจุรีภรณ์ ปิ่นค า  กรรมการ 
   4.  นางสุวล ี      จันทร์อินทร์ กรรมการ 

5.  นายพงศกร       กรรข า  กรรมการ 
   6.  นางสาวนภสัธนันท์ ธนัตพูนพงค์ กรรมการ 
   7.  นางสาวชลลดา วงษ์น้อย กรรมการ 
   8.  นางร าพึง  แก้วสาแสน กรรมการ 
   9.  นางสาวศิริรัตน์     อินดี  กรรมการและเลขานุการ  

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที่ .......20...... เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2     
                           
 

 

ลงชื่อ ................................................... 
( นายจอย  น้อยผล) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก               
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังลกึ 
    เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙  
(๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านวังลึกจึงปรับคู่มือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านวังลึก  จึงประกาศใช้คู่มือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
(นายสุชิน  เรืองศรี)            (นายจอย  น้อยผล) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังลึก  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก  
                                 กรรมการ/เลขานุการ 



 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวังลึก 
ที่  ๑ / ๒๕๖2 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
............................................................................ 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังลึก มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึง
ก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖2 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖2 

 
 

ลงชื่อ............................................................. 
                                                         (นายจอย  น้อยผล) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย  โรงเรียนบ้านวังลึก 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
1.1 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนได้ 

1) เด็กร้อยละ 85 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
2) เด็กร้อยละ 85 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 
3) เด็กร้อยละ 85 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน รวมทั้ง เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน 
4) เด็กร้อยละ 85 รู้และปฏิบัติตนที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
5) เด็กร้อยละ 85 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

1) เด็กร้อยละ 90ร่าเริง แจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 
2) เด็กร้อยละ 85 กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
3) เด็กร้อยละ 85 สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้ และสร้างผลงานศิลปะ ได้เหมาะสมตามวัย 
4) เด็กร้อยละ 85 มีความเมตตา กรุณา  มีน้ าใจ ช่วยเหลอืและแบ่งปัน 
5) เด็กร้อยละ 85 สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
6) เด็กร้อยละ 85 รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย และรู้จักอดกลั้นต่อสิ่ง
เร้าใจที่มากระทบหรือพบเห็น 
7) เด็กร้อยละ 85 มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
8) เด็กร้อยละ 85 ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเอง 
และผู้อ่ืน 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

1) เด็กร้อยละ 85 สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
เหมาะสม 
2) เด็กร้อยละ 85 มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 
3) เด็กร้อยละ 85 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง 
4) เด็กร้อยละ 85 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน รวมทั้งทิ้งขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเอง 



 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 5) เด็กร้อยละ 85 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับ

กาลเทศะ  เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
6) เด็กร้อยละ 85 สามารถเล่นหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน และยอมรับหรือเคารพ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
1.4 มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

1) เด็กร้อยละ 85สามารถสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
2) เด็กร้อยละ 85สามารถ จับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้ 
3) เด็กร้อยละ 85สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และค้นหา
ค าตอบโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้ 
4) เด็กร้อยละ 80สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
5) เด็กร้อยละ 85สามารถ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์หรือการกระท าได้ 
6) เด็กร้อยละ 85มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7) เด็กร้อยละ 85สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ 
8) เด็กร้อยละ 85สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพ    ดี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น อีกท้ังมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ  เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

1) สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัด
ครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับ
ชั้นเรียน 



 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช้ประสบการณ์ส าคัญ ในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็น
รายบุคคล 
3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว 
4) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วย
การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community: PLC) เป็น
วิธีการในการพัฒนา 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 

 2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

 

3) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี 
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 
2) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การจัดประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก 
2) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
สมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  และเป็นแบบอย่างที่ดี 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และ

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
กิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 



 
 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด  ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บดูแลรักษาของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ให้เป็น
ระเบียบสวยงาม 
2) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย  สื่อ ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง  และน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

1) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
2) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
3) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านวังลึก 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดี 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

๑.๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร น าเสนอ
งาน ผลงาน ได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓) นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่านเขียน ค า และประโยค
ภาษาอังกฤษ ได้ตามระดับชั้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
๔) นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ตามระดับชั้นและตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๕)  นักเรียนร้อยละ 75 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๑.๒ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ 80มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๓) นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

๑.๓ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ 70 มีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของ
การท างานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น 

๑.๔ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ 7๐ มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
๓) นักเรียนร้อยละ 8๐ มีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม 
(Social Network) เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การท างานอย่าง



 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) นักเรียนร้อยละ 75 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ 2 
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพได้
ตามระดับชั้น 
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อยละ 80 
มีความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ 80 
มีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
๒.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีข้ึนไป 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑)  นักเรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒) นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
๓) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผดิชอบมีวินัยมภีาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยอมรับความ
คิดเห็นและอยู่ร่วมก ับคนอ ื่นอย ่างมีความส ุข เข้าใจผู้อืน่ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
๒) นักเรียนร้อยละ 80มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจาก
สภาวะหรือสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง             
๓) นักเรียนร้อยละ 80เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 
 



 
 
 
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการน าแผน
ไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๔ งาน
หลักของสถานศึกษา และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๓) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตาม
ศักยภาพและประเภทของความพิการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับ
ความต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอ
ส าหรับนักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้
นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ปีการศึกษา 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 

 



 
 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้จริง
และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๐ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒) ครูร้อยละ ๘๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ 80 เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ด ี และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดี 

๓.๒ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 



 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

  

ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 



 
 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 


