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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน และในระดับขั้นพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน  
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน และสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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ส่วนที ่๑   
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ต าบลตาลเตี้ย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ผู้บริหารโรงเรียนคือ นายมานพ  เจริญโห้  มีครูและบุคลากร รวม ๙ คน จ าแนกเป็น 
ข้าราชการครู จ านวน ๕ คน ครูจ้างสอน จ านวน ๒ คน ครูผู้ทรงคุณค่า จ านวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
จ านวน ๑ คน จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๑๓ คน 
จ าแนกเปน็ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๒-๓) จ านวน ๒๑ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จ านวน ๙๒ คน จาก
การประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒   มีผลดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 

 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของเด็ก   ผลการประเมิน ระดับดี     
จากกระบวนการพัฒนาต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงผ่านตามเกณฑ์กรมอนามัย เด็กมีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย  มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีพัฒนาการด้านสังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย  
เหมาะสมกับวัย ด้านร่างกายแข็งแรงสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว ด้านอารมณ์และสังคมเด็ก
สามารถเล่นและท างานร่วมกับเพ่ือนได้อย่างมีความสุข  มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรรสร้างผลงาน
ของตนเองและสามารถน าเสนอผลงานอย่างภาคภูมิใจ  ด้านสติปัญญา  เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้  ซักถามและคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  
 

 มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมิน ระดับดี   

  จากกระบวนการพัฒนาต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษานั้น ท าให้เกิดความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะสถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทในท้องถิ่น ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ
เหมาะสมต่อการประสบการณ์ในทุกชั้นเรียน สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งได้
น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กด้วย 

 

 มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ผลการประเมิน ระดับดี   
  จากกระบวนการพัฒนาต่างๆ ส่งผลให้ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกผลหลังการสอนและประเมิน
พัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน และครูส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงตามความต้องการของเด็กโดยผ่านการเล่นและ
ลงมือปฏิบัติจริง  ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยประสบการณ์และครูประเมินพัฒนาการ
เด็กท้ัง ๔ ด้านตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
  ผู้บริหารต้องใช้กระบวนการนิเทศ ก า กับ ติดตามอย่างเคร่งครัด และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 

  



๒ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมิน ระดับดี    

จากการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในรอบปี และจากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่       
๑-๖  ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป จ านวน ๗๙ คน คิดเป็น   ร้อยละ ๘๕.๘๗  และปรับปรุง จ านวน 
๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๓ นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มา
ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐  มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ ก าหนด
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข   
 

 มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมิน ระดับดี            
  จากกระบวนการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักสูตรของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติ และพฤติกรรมตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครูและ
บุคลากรรับผิดชอบต่อหน้าที่ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองตามโอกาสอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอและเอ้ือต่อการ
เ รี ยนรู้  ท า ให้ ผู้ เ รี ยนด า เนิ นชี วิ ตอยู่ ใ นสถานศึ กษา ได้ อย่ า ง มี ความสุ ข  ปลอดภั ย  มี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี   
 

 มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ระดับดี   
  จากการพัฒนาต่างๆ ส่งให้เกิดผลการพัฒนา ดังนี้ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ร้อยละ 
๘๐  สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ ๘๐ มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดี   และจัดการเรียนรู้โดยการใช้แรงเสริมทางบวกอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ ๘๐                    
ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้ เรียนครูมีการจัดท าแบบบันทึกพัฒนาการผู้ เรียนรายบุคคล ร้อยละ  ๒๕                
ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน  ร้อยละ 80 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
  ผู้บริหารต้องใช้กระบวนการนิเทศ ก า กับ ติดตามอย่างเคร่งครัด และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
  



๓ 
 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลการประเมินตนเอง 
 

๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
     โรงเรียนวัดตาลเตี้ย  หมู่ที่ ๒  ต าบล ตาลเตี้ย  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย   สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๕-๖๙๙๔๓๗  E-mail  และ  Facebook  
Wattantiaschool@hotmail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน  
๖๐ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ๓ หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านตาลเตี้ย หมู่ที่ ๒ บ้านวัดขุนช้าง หมู่ที่ ๔ บ้านคลองโบสถ์  
ต าบล ตาลเตี้ย อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  

        ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายมานพ  เจริญโห้ วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)การบริหาร
การศึกษา มาด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๓  ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๑ เดือน 
 

๒.๑.๑  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่   ๒๐ มิถุนายน  ๒๔๗๕     โดยนายถ้วน  ต้นทัศน์  ต าแหน่ง
นายอ าเภอเมืองสุโขทัยขณะนั้น ให้การสนับสนุนและได้ท าการเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  มีนักเรียน 
๑๐๒ คน  ครู ๒ คน โดยมีนายทองใบ บุญเพ็ง เป็นครูใหญ่ อาศัยศาลาวัดตาลเตี้ยเป็นสถานที่เรียน  โรงเรียนได้รับ 
การพัฒนาปรับปรุงบริเวณและปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ  เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน 

๒.๑.๒ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนชนบทกึ่งเมือง อยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม ห่างจากตัวอ าเภอและ
จังหวัดประมาณ ๑๐  กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ  ๓,๖๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที่ ๑  
บ้านตาลเตี้ย  หมู่ที่ ๒  บ้านวัดขุนช้าง  หมู่ที่ ๔ บ้านคลองโบสถ์  พื้นที่ประมาณ ๒๐.๐๕ ตารางกิโลเมตร  อาชีพหลัก
ของชุมชน  คือเกษตรกรรม(ท านา ท าไร่)  รับจ้าง และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ งานท าบุญทางพุทธศาสนา งานบวช งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่  งานศพ  การลอยกระทง  
วันสงกรานต์  การละเล่นกลองยาว  มังคละ ลิเก 
         ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาระดับพ้ืนฐาน  อาชีพหลัก คือเกษตรกร ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๕-๖ คน 

๒.๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑ - ๕ - ๓ ๑ 
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๔ 
 
  ๒.๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลปัจจุบัน สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาลปีที่ ๒ ๑ ๕ ๓ ๘ ๑  :  ๘ 
อนุบาลปีที่ ๓ ๑ ๘ ๕ ๑๓ ๑  :  ๑๓ 
รวมอนุบาล ๒ ๑๓ ๘ ๒๑ ๑  :  ๑๐.๕๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑ ๓ ๔ ๑  :  ๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ ๑  :  ๑๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๙ ๔ ๑๓ ๑  :  ๑๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๓ ๙ ๒๒ ๑  :  ๒๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑๗ ๕ ๒๒ ๑  :  ๒๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๙ ๕ ๑๔ ๑  :  ๑๔ 
รวมประถมศึกษา ๖ ๖๐ ๓๒ ๙๒ ๑  :  ๑๕.๓๓ 

รวมทั้งหมด ๘ ๗๓ ๔๐ ๑๑๓ ๑  :  ๑๔.๑๓ 
 

๒.๑.๕ การด าเนนิการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
 จากการรับประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินของหน่วยงานต้น
สังกัด จุดเด่นคือ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ท าให้งานทุกด้านประสบความส าเร็จ ทั้งผู้เรียนในส่วนกิจกรรม
วิชาการ สุขภาพกาย สุขอนามัย  สภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมชนให้ความเชื่อมั่นและพร้อมร่วม
พัฒนาต่อไป    จุดที่ควรพัฒนาได้แก่ การก าหนดอัตลักษณ์ของผลผลิตที่ต้องการ ด้านสร้างเสริมผู้เรียนอย่างชัดเจน 
อาทิ การสร้างลักษณะนิสัย ความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย หรือการรักการอ่าน ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี  รวมไปถึงการก าหนดจุดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืนอย่างเด่นชัด เป็นต้น 
 สอดคล้องกับการประเมินตนเองของระดับโรงเรียน กล่าวคือ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสามารถ มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านครูมีการพัฒนาตนเองขึ้นเพ่ือให้สามารถมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการผลิตการใช้สื่อ การท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
  



๕ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถทางการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (RT)                  

ผลการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ( ประกาศผลเมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ) 
การทดสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
การอ่านออกเสียง ๔๖.๙๖ ๘๘.๖๒ +๔๑.๖๖ ๔๗.๐๑ 
การอ่านรู้เรื่อง ๕๙.๘๗ ๘๐.๕๐ +๒๐.๖๓ ๒๕.๖๓ 
รวมเฉลี่ย ๕๓.๔๒ ๘๔.๕๖ +๓๑.๑๔ ๓๖.๘๓ 

 
 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                  

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ( อยู่ระหว่างรอประกาศผล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ) 
การทดสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน 

คิดเป็นร้อยละ 
ด้านภาษา ๕๐.๘๔    
ด้านเหตุผล ๓๗.๐๐    
ด้านค านวน ๔๑.๐๐    
รวมเฉลี่ย ๔๒.๙๕    

 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( ประกาศผลเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ) 
กลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มข้ึน 

คิดเป็นร้อยละ 
ภาษาไทย ๕๙.๘๐ ๕๑.๐๔ -๘.๗๖ -๑๔.๖๙ 
คณิตศาสตร ์ ๔๑.๓๖ ๓๔.๒๙ -๗.๐๗ -๑๗.๐๙ 
วิทยาศาสตร ์ ๔๐.๖๔ ๓๔.๒๙ -๖.๓๕ -๑๕.๖๓ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๐๙ ๓๒.๑๔ -๑.๙๕ -๕.๗๒ 
รวมเฉลี่ย ๔๓.๙๗ ๓๗.๙๔ -๖.๐๓ -๑๓.๗๑ 
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๒.๒  ผลการประเมินตนเอง 

๒.๒.๑ การศึกษาระดับปฐมวัย   ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูใ่นระดบั ด ีมีผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับปฐมวัย 
๒๑ คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ทุกคน กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๑๐๐ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดตาลเตี้ย มี
ความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเริงเล่น
เต้นตามเพลง ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดตาลเตี้ย ร้อยละ๑๐๐  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดตาลเตี้ย
ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียน
วัดตาลเตี้ยร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียน
วัดตาลเตี้ยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา
ค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่
โลกกว้าง ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดตาลเตี้ยร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนวัดตาลเตี้ยมีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จากโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๑ กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน โรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัยจ านวน ๑ คน  และมีครูอัตราจ้างที่จบการศึกษาปฐมวัยอีกจ านวน 
๒ คน   โรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้โรงเรียนวัด
ตาลเตี้ยมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้มีการพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนวัดตาลเตี้ยมีการจัดสภาพ 
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้
โรงเรียนวัดตาลเตี้ยมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 



๗ 
 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  โรงเรียนวัดตาล
เตี้ย มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนวัดตาลเตี้ยมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนวัด
ตาลเตี้ยมรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกาย
ทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  
ส่งผลให้โรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้จัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
และการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยโรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้จัดบรรยากาศ 
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ      มี
ความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนวัดตาลเตี้ยมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  
กว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
เปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนวัดตาลเตี้ยมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การ
สอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมิน



๘ 
 
ไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนวัดตาล
เตี้ยได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก 
๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มี

สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้
มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่
ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลตาลเตี้ย ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือ
สร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและ
นอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมี
การจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ 
รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ รอบตัว กล้า
ซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก 
ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 



๙ 
 

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

กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

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

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
สติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
อ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
๑) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๒)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
๓)  กิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม  
๔)  กิจกรรมสร้างเสริมวินัยในตนเอง 

 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
         การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดตาลเตี้ยได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุก
ด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและ



๑๐ 
 
บุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือ
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น 
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  
เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็น
ต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นทราย  ที่เหมาะสม
ปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าก ารที่จบ
การศึกษาปฐมวัย   และมีครูที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มี
สื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   ๒.๒  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

  



๑๑ 
 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 
 - การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 - จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง 
 - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
       ๑)  กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อ DLTV 
      ๒)  การจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น (ครูปฐมวัย) 
       ๓)  กิจกรรมการประชุมอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน 
       ๔)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  (PLC)  
 
 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ   ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี  มีสุข ในรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม
พัฒนาการในทุก ๆด้าน ให้เหมาะสมกับวัยดังนี้ ด้านร่างกายพัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหว อย่าง
เหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ 
จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง 
เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ  มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็ก



๑๒ 
 
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้
น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

  - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 

   - มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

     - จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
     - พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน(ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

๑)  กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อ DLTV 
๒)  กิจกรรมทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
๓)  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 

 
 
  



๑๓ 
 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
๑. ระดับคุณภาพ  ด ี
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
     ตนเอง 

    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  - ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 
  - ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้
และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  - การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- โครงการต่าง ๆ   

  - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
  - รูปภาพ  
  - ผลงานเด็ก 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 

  - มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
  ๑)  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

2)  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3)  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 
 
 
 

 
  



๑๔ 
 
๒.๒ การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.2.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดตาลเตี้ยจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   จ านวน  ๙๒  คน  ครูผู้สอน  ๖  คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี 
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ ๒)ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความ 
สามารถ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐานย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างาน
ร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ พอใช้
ขึ้นไป จ านวน ๘๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘๒.๔๗ และปรับปรุง จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๒ นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการ
เรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๐๐ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด 
วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๕.๐๐ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
 ดังนั้นโรงเรียนวัดตาลเตี้ยจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุข
ภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายโดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 



๑๕ 
 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนวัดตาลเตี้ย  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูล
ฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครู และสถานศึกษา   
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดตาลเตี้ย  โดยประเมิน
ภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  
ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่ม  เป้าหมาย  รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 



๑๖ 
 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้น
เรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ 
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 
 
 
 
  



๑๗ 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ   ด ี
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดตาลเตี้ยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดตาลเตี้ยจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒  ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่   
๑)โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียน

คล่อง 
๒)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัว

อบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 
๓)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  
๔)โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  

กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                       
๕)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

กิจกรรมยกระดับ RT กิจกรรมยกระดับ NT  กิจกรรมยกระดับ O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
กิจกรรมค่ายวิชาการ  
  



๑๘ 
 
๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
เต็มศักยภาพ  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน
ส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป  ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
 ๑) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้แก่  กิจกรรมคิดค านวณคล่องทั้งห้องเรียน  กิจกรรมท่อง
สูตรคูณและอาขยาน  กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  กิจกรรมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละค า   

๒) กิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อ DLTV และอินเทอร์เน็ต 
๓) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   
๔) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ   ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
     ตนเอง 
    ๒.๑  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา      

เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนวัดตาลเตี้ย          
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
   
    ๒.๒  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการ
วางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึง



๑๙ 
 
การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพ  แวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ  ติดตาม  
ที่ชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒) กิจกรรมปฏิบัติธรรมข้าราชการ 
๓) กิจกรรมการอบรมประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน 
๔) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนวัดตาลเตี้ยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่ วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง



๒๐ 
 
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง   
     ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมี
วิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม PLC ให้นักเรียนน าเสนอผลงานแข่งขันทักษะวิชาการ  และครูจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียน 
 

๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (ร ากลองยาว) 
๒) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
๓) กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพในชุมชน 
๔)  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
  



๒๑ 
 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวม 
๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการประเมิน
ตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๘๕.๘๗ มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินการทดสอบความสามารถทางการอ่าน
ของผู้เรียนระดับชาติ (RT)  มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๖.๘๓  ผลการทดสอบระดับชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
สถานศึกษา ( NTและ O-NET)  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติและระดับชั้นที่สอบในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงาน ของนักเรียน จาก
โครงการให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความ
เสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มี
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม 
Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้
มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
ชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนั กเรียน
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
   
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โครงการ
พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 
ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
3.การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
4.ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
5.จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย   
6.ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
7.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๑.ผลการประเมินระดับชาติ 
๒.กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียน
เรียนร่วม 
๔.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
๕.การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
๖.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอน 
 

 

  



๒๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
๓. จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
๔. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
๕. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๓ 
 
ส่วนที่ 3   แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

๑. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และงานของส่วนรวม รู้จักประหยัด มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก มีวินัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียน เช่น ให้นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากคอมพิวเตอร์ 
 ๓. พัฒนาครูในรูปแบบที่หลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความต้องการของครู
อย่างต่อเนื่อง  ครูมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่าง ๆ และจัดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
สนับสนุนให้มีการท าวิจัยควบคู่กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศึกษาและจัดท านวัตกรรมเพ่ือให้สื่อ / กระบวนการสอนมี
กระบวนการที่สมบูรณ์ 

๔. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนให้มากขึ้น 

๕. ผู้บริหารมีความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน 
๖. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 

                  ภาคผนวก 
 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๒ 

- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๒  

- เอกสารที่แสดงข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน แต่ละระดับ 
(เท่าจ าเป็นที่สามารถมาน าเสนอเป็นเอกสารได้) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
......................................................... 

 



๒๕ 
 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนวัดตาลเตี้ย จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

       (ลงชื่อ)    
         (นายรุ่งโรจน์   หอมชืน่) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 

                                                                                      
               ลงชื่อ       
                                                                                       (นายวิเชียร    ฉิมไล้) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                               โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
                                

                                           

  



๒๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๑.๑  มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
๑.๑.๒  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
๑.๑.๓  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
๑.๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ี

เสี่ยงอันตราย 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ

พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
๑.๒.๒ มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความม่ันใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งบัน เคารพสิทธิ 
๑.๒.๓ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.๒.๔ ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว   
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม        
๑.๓.๑ เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน   
๑.๓.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
๑.๓.๓ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
๑.๓.๔ เล่นและท างานกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษาการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้
๑.๔.๑ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา

ค าตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
๑.๔.๒ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด

แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
๑.๔.๓ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 

เป็นต้น 
๑.๔.๔ ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ

แสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



๒๗ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๒.๑  มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

๒.๑.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
๒.๑.๒ สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดงานวิชาการ เน้นการ

เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  
๒.๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมาย 

และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๒  จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน 

๒.๒.๑ สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน   
๒.๒.๒ สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างพอเพียงกับชั้น

เรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๓.๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  
๒.๓.๒ ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรม 
๒.๓.๓ ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
 ๒.๔.๑ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย  
 ๒.๔.๒ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มเล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  
๒.๔.๓ สถานศึกษาจัดมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อ

ธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็ก มุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาข้อมูล  
 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู  
๒.๕.๑ สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาครู 
 

๒.๕.๒ สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครู 

 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
๒.๖.๑ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

๒.๖.๒ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการ
ตามแผน 

๒.๖.๓ มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน 
๒.๖.๔ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒.๖.๕ จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  

มาตรฐานที่ ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั  



๒๘ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ  
๓.๑.๑ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
๓.๑.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตร

สถานศึกษา  
๓.๑.๓ ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  ดา้นอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน

สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นพัฒนาดา้นใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๒.๑       ครูจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมกับประสบการณ์เดิม  
๓.๒.๒ ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อ

วิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
๓.๒.๓ ให้เด็กเรียนรู้อย่างหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ 

กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๓.๑  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานนักเรียน พื้นที่ส าหรับมุม

ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

๓.๓.๒   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี  ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น 
กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็น
ต้น 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๓.๔.๑ ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่
ใช้แบบทดสอบ 

๓.๔.๒ ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
  



๒๙ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   
               ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
               ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
               ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
               ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
      ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหา   
              ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
              ๒) ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
      ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและท างานเป็นทีม  
               ๒) ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็นแนวคิด 
โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต 
      ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
               ๒) ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
      ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                ๑) ผู้เรียนบรรลแุละมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
                ๒) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 
      ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                ๑) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน ในการจัดการ  
                ๒) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ต่อการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                ๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
                ๒) ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดนไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม  
อันดีของสังคม 
      ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               ๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
               ๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี  



๓๐ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
            ๑) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
            ๒) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
            ๑) สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา น าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
            ๒) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
นิเทศภายใน มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
            ๓) บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
            ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการด้านวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตร  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
            ๒) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการเรียนแบบควบรวม หรือ
กลุ่มเรียนร่วมด้วย 
      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
            ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
            ๒) สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
            ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
            ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
           ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
           ๒) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้จริง  
           ๓) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
           ๔) ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
           ๑) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
           ๒) มีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย 
     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



๓๑ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

           ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก  
           ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
           ๑) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยการใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
           ๒) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้   
     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้องกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
           ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือการปรับปรุงและการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ 
           ๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๓๒ 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
เรื่อง    การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
......................................................... 

 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

โรงเรียนวัดตาลเตี้ย จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามบริบท จุดเน้น ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  โรงเรียนจึงได ้
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
                  (ลงชื่อ)    

(นายรุ่งโรจน์     หอมชื่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 

 

     (ลงชื่อ)       
                                                                            (นายวิเชียร    ฉิมไล้) 
                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
 

  



๓๓ 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับปฐมวัย  
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพเด็ก ระดับ  ดี 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ระดับ  ดี 
๑.๑.๑ มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน   ร้อยละ ๗๐ 
๑.๑.๒ เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ ๗๐ 
๑.๑.๓ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับ  ดี 
๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒.๒ มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งบัน 
เคารพสิทธิ 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒.๓ รูห้น้าที่ รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒.๔ ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี  และการเคลื่อนไหว   ร้อยละ ๗๐ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม        ระดับ  ดี 
๑.๓.๑ เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน   

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๓.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
เป็นต้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๓.๓ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๓.๔ เล่นและท างานกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ร้อยละ ๗๐ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษาการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ระดับ  ดี 
๑.๔.๑ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาค าตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๔.๒ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๔.๓ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ เป็นต้น 

ร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 



๓๔ 
 
๑.๔.๔ ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ  ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ  ดี 
๒.๑.๑สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ระดับ  ดี 
๒.๑.๒ สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดงานวิชาการ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 

ระดับ  ดี 

๒.๑.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับ  ดี 

๒.๒  จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน ระดับ  ดี 
๒.๒.๑ สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน   ระดับ  ดี 
๒.๒.๒ สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียน 

ระดับ  ดี 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับ  ดี 
๒.๓.๑ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ ๗๐ 

๒.๓.๒ ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์
ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 

ร้อยละ ๗๐ 

๒.๓.๓ ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

ร้อยละ ๗๐ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับ  ดี 
๒.๔.๑ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ระดับ  ดี 
๒.๔.๒ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่น
แบบร่วมมือร่วมใจ 

ระดับ  ดี 

๒.๔.๓  สถานศึกษาจัดมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อธรรมชาติ  สื่อส าหรับเด็กมุดลอดปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาข้อมูล  

ระดับ  ดี 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

ระดับ  ดี 

๒.๕.๑ สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

ระดับ  ดี 

๒.๕.๒ สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

ระดับ  ดี 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับ  ดี 
๒.๖.๑ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ระดับ  ดี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

๒.๖.๒ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด
และด าเนินการ 

ระดับ  ดี 



๓๕ 
 
๒.๖.๓ มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับ  ดี 

๒.๖.๔ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ระดับ  ดี 

๒.๖.๕ จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด ระดับ  ดี 
มาตรฐานที่ ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ระดับ  ดี 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ ระดับ  ดี 
๓.๑.๑ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๗๐ 
๓.๑.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๑.๓  ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับ  ดี 
๓.๒.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมกับประสบการณ์เดิม ร้อยละ ๗๐ 
๓.๒.๒ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี  ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก  เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๒.๓ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับ  ดี 
๓.๓.๑ ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานนักเรียน พื้นที่
ส าหรับมุมประสบการณ์ การจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๓.๒ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี  ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก  เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับ  ดี 

๓.๔.๑ ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๔.๒ ครูวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และ
น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๗๐ 

 
 

  



๓๖ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ  ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ  ดี 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   
       ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
       ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
       ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
       ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหา   
       ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
      ๒) ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและท างานเป็นทีม  
      ๒) ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็น
แนวคิด โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
      ๒) ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๑) ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ 
      ๒) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี ๒) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น ต่อการท างานหรืองานอาชีพ 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ  ดี 

๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
       ๑) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
       ๒) ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด โดนไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 



๓๗ 
 
๑.๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
        ๑) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
        ๒) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        ๑) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
        ๒) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
       ๑) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม สามารถแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
       ๒) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้ง 

ร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ   ดี 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      ๑) สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
     ๒) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ  ดี 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ๑) สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา น าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
     ๒) สถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบนิเทศภายใน มีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
    ๓) บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

ระดับ  ดี 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
      ๑) สถานศึกษาบริหารจัดการด้านวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตร  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
      ๒) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการเรียนแบบ
ควบรวม หรือกลุ่มเรียนร่วมด้วย 

ระดับ  ดี 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๑) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ๒) สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ 

ระดับ  ดี 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 

ระดับ  ดี 



๓๘ 
 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    ๑) สถานศึกษาจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
    ๒) สถานศึกษาจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      ๑) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
      ๒) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับ  ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ  ดี 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
       ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
       ๒) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้จริง  
       ๓) มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
      ๔) ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๑) มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  
      ๒) มีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๗๐ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ๑) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก  
      ๒) ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๗๐ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
     ๑) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดย
การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
      ๒) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้   

ร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้องกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      ๑) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อการปรับปรุง
และการพัฒนาจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 



๓๙ 
 
     ๒) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ  ดี 
 
หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
  



๔๐ 
 
กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ก าลังพัฒนา 
 
กรณีก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ หลักฐาน
ร่องรอย 

รางวัล ข้อความที่ใช้ตัดสินคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม (๕) มี ระดับประเทศ/กรม/
กระทรวง/สช/สพฐ. 

สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดมาก/เป็นแบบอย่างที่
ดี/เป็นตัวอย่างที่ดีได้/มีความเป็นเลิศ/มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง/มีนวัตกรรม 

ดีเลิศ (๔) มี ระดับภาค/จังหวัด/
หน่วยงานในระดับ
จังหวัด 

มีการพัฒนา/สูงขึ้น/เพ่ิมข้ึน/เป็นระบบมากข้ึน/ 
มีการบูรณาการ/หลากหลายรูปแบบ 

ดี  (๓) มี ระดับหน่วยงานต้น
สังกัด/หน่วยงานใน
ก ากับ 

เป็นที่ยอมรับ/เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด/   
ครบกระบวนการ/มีความเหมาะสม/อย่าง
เพียงพอ/อย่างหลาหลาย 

ปานกลาง (๒) มี ระดับโรงเรียน/ศูนย์
เครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน 

มีแต่ไม่ครบ/มีบางส่วน/เป็นไปตามเป้าหมาย
บางส่วน 

ก าลังพัฒนา (๑) มี/ไม่มี ไม่มี ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด/ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/
ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/ไม่ส่งผล/
ไม่ส่งเสริม 

 

 
 

 
 
  



๔๑ 
 
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเริงเล่นเต้นตามเพลง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๖๑ 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาครูจ้างสอน
ระดับปฐมวัย 

 
- 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
  -รูปภาพการจัดกิจกรรม 
  -เกียรติบัตร 
  -การขยายผลสู่เพ่ือนครู 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 



๔๒ 
 
๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 
มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 
  

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรยีนระดับปฐมวยั 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 

  



๔๓ 
 
เอกสารสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 
 

โครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้นกิจกรรม
พัฒนาการอ่านออก เขียนคล่อง 
กิจกรรมการอ่านประสาน
ผู้ปกครอง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

๒. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

๓. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

๔. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมค่ายวิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.๑-๖ 

๖. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.๑-๖ 

๗. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 

โครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

ภาพการท าขนม,การปลูกผัก,บัญชี
รายรับ รายจ่ายขนม/ผัก  การเรียนรู้
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 
 
 
 

  



๔๔ 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนร่วม - บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน/กิจกรรมสุข
กายสบายชีวี 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรม
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๔๕ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

๒.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น
ระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 

 
 

  



๔๖ 
 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
ที่ ๑๔ /๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนวัดตาลเตี้ย จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือ
ท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายมานพ   เจริญโห้    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย             ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายวิเชียร   ฉิมไล้       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
๑.๓ นายวินัย   เกตุเอ่ียม   ครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

๒.๑ นายมานพ   เจริญโห้         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย           ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวธาราทิพย์  บุญเมือง     ครูจ้างโรงเรียนวัดตาลเตี้ย            กรรมการ 
๒.๓ นางเกษร   นิใจ                    ครูโรงเรียนวัดตาลเตีย้                       กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔ นางสาวสุพัชราภรณ์  ทกัษิณ     ครูจ้างโรงเรียนวัดตาลเตี้ย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
๓.๑ นายมานพ   เจริญโห้         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย           ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสุนันท์   เยโท้           ครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย                      กรรมการ 
๓.๓. นางสาวไพริน  มั่นเหมาะ            ครูโรงเรียนวัดตาลเตีย้            กรรมการ 
๓.๔ นางนงเยาว์  พรจันทรารักษ์           ครูโรงเรียนวัดตาลเตีย้            กรรมการและเลขานุการ 
๓.๕ นางสาวปิยวรรณ  ตติยกอ้งเกียรติ์  ธุรการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที่ดังนี้ 



๔๗ 
 

๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนก ากับ ติดตาม และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๓. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย ๘ ประการคือ 
                    ๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                    ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   ๔. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 

๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย 

๔.๑ นายมานพ  เจริญโห้     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางเกษร  นิใจ   ครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย  กรรมการ 
๔.๓ นางสุนันท์  เยโท ้  ครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย      กรรมการ 
๔.๔ นายวินัย  เกตุเอ่ียม         ครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย  กรรมการ 
๔.๕ นางสาวไพริน   มั่นเหมาะ  ครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย  กรรมการ 
๔.๖ นางนงเยาว์  พรจันทรารักษ์   ครูโรงเรียนวัดตาลเตี้ย           กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗ นางสาวปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์ ธุรการโรงเรียน                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที ่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตาม
ทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
    ลงชื่อ      

                                                                                  (นายมานพ   เจริญโห้) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย 


