
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนวัดทุ่ง  ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ ๑  ต ำบลป่ำแฝก อ ำเภอกงไกรลำศ  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๑  มีผู้บริหำรสถำนศึกษำชื่อ นำยสมบุญ  ติณะคัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ในปีกำรศึกษำ 2562 มีนักเรียน จ ำนวน ๖๘  คน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 9 คน มี
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ
ดังต่อไปนี้    
สรุปผลกำรประเมินตนเองของระดับปฐมวัยในภำพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ   

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพเด็ก   
มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ ผลกำรประเมินอยู่ระดับ                  

ดีเลิศ ( 4.32 )   ผลกำรพัฒนำ เด็กมีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์  ร่ำเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี  ผลกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำย  ของเด็กผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบเด็กๆ สนุกกับกำรเล่นกิจกรรมกลำงแจ้ง เด็กกล้ำแสดงออก บอกโทษของ สิ่งเสพ
ติดหลีกเลี่ยงจำกอุบัติเหตุต่ำงๆได้  มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  ผลกำรประเมิน
อยู่ระดับ  ดีเลิศ (4.15) เด็กร่ำเริงแจ่มใส  สนุกกับงำนศิลปะ  ดนตรี  และกิจกรรมกำรเคลื่อนไหว  และรักธรรมชำติ  เด็ก
มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก  เด็กควบคุมอำรมณ์ตนเอง ได้เหมำะสมกับวัย มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  ผลกำรประเมินอยู่ระดับ  ดีเลิศ (3.9) เด็กมีกิริยำมำรยำทเรียบร้อยรู้จักประหยัดอดออมมี
เงินออมทรัพย์กับครูประจ ำชั้น  รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือเพ่ือนเท่ำที่ท ำได้มีควำมรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย  รู้จักกำร
เก็บของเล่น  ที่นอนเข้ำที่  มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพ้ืนฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ผลกำร
ประเมินอยู่ระดับ  ดีเลิศ (4.15) เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตั้งใจและรักกำรเรียนรู้  มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่ำง ๆ    ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เด็กมีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย
และมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์    

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลกำรประเมินตนเอง ดีเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์จัดสภำพแวดล้อมและสื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย เพียงพอ ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมี
ส่วนร่วม      

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ผลกำรประเมินตนเอง  ดีเลิศ  โรงเรียนวัดทุ่งมีกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ  สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข จัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะกับวัย ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำม
สภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 

 

2. สรุปผลกำรประเมินตนเองของระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภำพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ   
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 

คิดค ำนวณนักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆรอบตัว  คิดเป็น
ร้อยละ 84.21 นักเรียน มีทักษะในกำรอ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  คิดเป็นร้อยละ  83.93  นักเรียน มีทักษะในกำรเขียน
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  คิดเป็นร้อยละ  84.11 นักเรียน มีทักษะในกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดคิดเป็นร้อยละ 84.93 
มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ผู้เรียนสรุป
ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง คิดเป็นร้อยละ  84.15  
ผู้เรียนน ำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง คิดเป็นร้อยละ  85.41 ผู้เรียนก ำหนดเป้ำหมำย  
คำดกำรณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ คิดเป็นร้อยละ 84.20 ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำน



ด้วยควำมภำคภูมิใจ  คิดเป็นร้อยละ 83.92 มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม นักเรียนสำมำรถก ำหนดปัญหำหรือสิ่งที่
ต้องกำรพัฒนำได้เหมำะสมกับวัยคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๔ นักเรียนมีแนวคิดในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ใช้แก้ปัญหำหรือสิ่งที่ต้องกำร
พัฒนำได้เหมำะสมกับวัยคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๕ นักเรียนมีทักษะในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ใช้แก้ปัญหำหรือสิ่งที่ต้องกำรพัฒนำได้
เหมำะสมกับวัย คิดเป็นร้อยละ๘๕.๑๑ นักเรียนสำมำรถในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ได้เหมำะสมกับวัยอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 
ชิ้นงำน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๖ นักเรียนน ำนวัตกรรมไปใช้ และเผยแพร่ได้เหมำะสมกับวัย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๑ มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร นักเรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
คิดเป็นร้อยละ 82.53 นักเรียนมีทักษะกำรใช้ และรู้เท่ำทันเทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร คิดเป็นร้อยละ 83.15   
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระตำมเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 81.95 นักเรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนดคิดเป็น
ร้อยละ 82.32นักเรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน เป็นไปตำมเกณฑ์ ที่โรงเรียนก ำหนดคิดเป็นร้อย
ละ 85.32 นักเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ยตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด คิดเป็นร้อยละ  84.11 มีควำมรู้ ทักษะ
พ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพนักเรียนมีควำมพร้อมศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 100 
นักเรียน มีกำรวำงแผนกำรท ำงำน และด ำเนินกำรจนส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 95.77  นักเรียนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่น
พัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเองคิดเป็นร้อยละ 96.95 นักเรียนท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้คิดเป็นร้อยละ 97.51 
นักเรียน มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดนักเรียน มี
คุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร และมีค่ำนิยมที่ดีงำม 12 ประกำรคิดเป็นร้อยละ  100 นักเรียนมีควำมรัก ควำม
ภูมิใจ ในท้องถิ่น รู้คุณค่ำภูมิปัญญำท้องถิ่น และแสดงออกในควำมเป็นไทยได้อย่ำงเหมำะสมคิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียน
ยอมรับควำมคิดเห็นและเหตุผลของผู้อ่ืน และมี  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีคิดเป็นร้อยละ  90.48  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิต
สังคม   นักเรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอคิดเป็นร้อยละ  83.02 นักเรียนมีน้ ำหนักส่วนสูง 
และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ที่ก ำหนดคิดเป็นร้อยละ 85.49   นักเรียนป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติด ให้
โทษ กำรล่อลวง ข่มเหง รังแก  คิดเป็นร้อยละ  84.13 นักเรียนรักษำอำรมณ์ และสุขภำพจิตให้ดีอย่ำงสม่ ำเสมอคิดเป็น
ร้อยละ  82.54 นักเรียน ไม่เพิกเฉยต่อกำรกระท ำ ที่ไม่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ  85.77 นักเรียนมีจิตอำสำ อยู่ร่วมกันใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่ำง มีควำมสุขคิดเป็นร้อยละ  84.91 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งมี
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำร
พัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย พัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้   

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   ผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
โรงเรียนวัดทุ่งมีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 



 

 



ก 

 

ค ำน ำ 
 
 

      รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนวัดทุ่งฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือน าเสนรายงานผลการ
จัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 โรงเรียนวัดทุ่งขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
        
                          โรงเรียนวัดทุ่ง 
              ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข 

สำรบัญ 
 

 เรื่อง หน้ำ 
 

ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 1 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 32 
ส่วนที่ 3    ภาคผนวก 39 
 - บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 - หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ประกาศของโรงเรียนเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ประกาศของโรงเรียน เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนวัดทุ่ ง   ที่อยู่  หมู่ที่  1  ต าบลป่าแฝก  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุ โขทัย                           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  โทรศัพท์  089-8608503 เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  นายสมบุญ ติณะคัด       
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่  4  ธันวาคม 
2562  ถึงปัจจุบัน  31  มีนาคม 2563   เป็นเวลา  -  ปี   4   เดือน 

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
- โรงเรียนวัดทุ่ง  เปิดท าการสอนตั้งแต่วันที่  16 มิถุนายน  2465  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดทุ่งเนินพยอมเป็นสถานที่
เรียน  ตั้งอยู่ในเขตของหมู่ที่ 2 ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มี นายแฮ  เมฆจ ารัส  เป็น
ครูใหญ่   คนแรก 

- ในปี พ.ศ.2500  คณะข้าราชการครู  คณะกรรมการโรงเรียน  และประชาชนท าการย้าย
สถานที่เรียนจากวัดทุ่งเนินพยอมไปตั้ง  ณ  สถานที่ของวัดเก่าซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีจ านวนเนื้อที่
ทั้งหมด  11 ไร่  2 งาน 60  ตารางวา  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่ 1 ต าบลป่าแฝก  ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ  
500  เมตร  และในปีเดียวกันทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน 44,000 บาท  
สร้างอาคารเรียน 1 หลัง  จ านวน 3  ห้องเรียน  ขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้รับบริจาคจาก  นายควง   
อภัยวงศ์  เพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็น   จ านวนเงิน  30,000  บาทเมื่อสร้างเสร็จแล้วทาง
โรงเรียนก็เปิดท าการสอน  ตั้งแต่วันที่  6  มกราคม พ.ศ. 2511  เป็นต้นมา 

- ในปี  พ.ศ.2516  คณะข้าราชการครู  คณะกรรมการโรงเรียน  ประชาชนได้ช่วยกันสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวขึ้นอีก 1 หลัง ยาว  5 วา กว้าง  3  วา  จนแล้วเสร็จเรียบร้อย  แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

- ในปี  พ.ศ.2517  คณะข้าราชการครู  คณะกรรมการโรงเรียน  ประชาชนได้ช่วยกันสร้างต่อ
เติมจากอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มความยาวอีก  5 วา 

- ในปี พ.ศ.2518  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์  1 
หลัง  แบบองค์การ  กว้าง  6  เมตร  ยาว  15  เมตร  เป็นเงินทั้งสิ้น 540,000  บาท   

- ในปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  แบบ  ป.
1 ฉ.  จ านวน  6   ห้องเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  350,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพัก
ข้าราชการครู 1 หลัง  แบบองค์การ  คิดเป็นเงิน  48,000  บาท 

- ในปี  พ.ศ.2519  โรงเรียนได้เปิดขยายภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปรับเพ่ิมเป็น
ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 7 

- ในปี  พ.ศ. 2519  คณะข้าราชการครู  คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนได้ช่วยกันสร้าง
รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ  4  ด้าน  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

- ในปี พ.ศ.2520 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครู  อีก 1  หลัง               
แบบองค์การเป็นเงินทัง้สิ้นรวม  60,000  บาท  
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- ในปี  พ.ศ.2530  คณะข้าราชการครู  กรรมการโรงเรียนได้ช่วยกันจัดสร้างเสียงตามสายเข้าสู่
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  และ หมู่ที่ 2  เพ่ือรับทั้งข่าวสารจากทางราชการมอบให้โรงเรียนคิดเป็นเงินทั้งสิ้น     
22,055  บาท โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณแต่อย่างใด 

- ในปี พ.ศ.2530 คณะข้าราชการครู  กรรมการโรงเรียน  นักการภารโรงได้ช่วยกันสร้างแท่น
ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,406 บาท โดยไม่ได้อาศัย
งบประมาณแต่อย่างใด 

- ในปี พ.ศ.2531  คณะข้าราชการครู   กรรมการโรงเรียนและนักการภารโรงได้ช่วยกันจัดสร้าง
สนามเด็กเล่น  1  ชุด  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  14,507  บาท  โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณแต่อย่างใด 

- ในปี  พ.ศ.2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะช า แบบ พ. คิดเป็นเงิน  15,000  
บาท 

- ในปี  พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วมแบบ สปช.601 /26 
จ านวน  4 ที่  คิดเป็นเงิน  50,000  บาท  

- ในปี พ.ศ.2534 คณะครู  กรรมการโรงเรียน  นักการภารโรง   ได้ช่วยกันท าเวทีกลางแจ้งด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมของเด็กนักเรียน  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น   22,500  บาท โดย
ไม่อาศัยงบประมาณแตง่อย่างใด 

- ในปี พ.ศ.2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างสนามวอลเลย์บอลแบบ
สามัญ คิดเป็นเงิน  70,000  บาท    

- ในปี พ.ศ.2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างถังน้ าเก็บน้ าฝน  แบบ  ฝ.33 
จ านวน พิเศษ  3  ถัง  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000  บาท 

- ในปี พ.ศ.2535  คณะข้าราชการครู  นักการภารโรง  ได้ช่วยกันจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมพร้อม
เก้าอ้ี   ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและประชุม โดยอาศัยงบประมาณส่วนบุคคล  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  
13,200  บาท 

- ในปี  พ.ศ.2535  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนอีก 1  หลัง 
แบบ  105/29  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  1,945,000  บาท  จ านวน 6 ห้องเรียน 

- ในปี พ.ศ.2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน จ านวนเงิน   
75,570  บาท  โรงเรียนได้รับงบประมาณในโครงการปฏิรูปโรงเรียนได้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  ห้อง   
และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 

- ในปี  พ.ศ.2525 คณะครู  กรรมการโรงเรียน  นักการภารโรง  และประชาชนได้ร่วมกันจัดหา
เงินสร้างโรงอาหารคิดเป็นทั้งสิ้น  120,000  บาท  และในปีเดียวกันได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทพื้นโรงอาหารเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000  บาท   

- ในปี พ.ศ.2546  ได้รับเงินอุดหนุนจาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  ซื้อคอมพิวเตอร์
เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000  บาท 

- ในปี พ.ศ.2547  ได้รับเงินอุดหนุนจาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  ซื้อคอมพิวเตอร์
เป็นเงิน   30,000  บาท  จ านวน  1  ชุด  และจัดซื้อสื่อดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล  2  ชุด  เป็นเงิน  
28,000  บาท   

- ในปี  พ.ศ. 2548  ได้รับคอมพิวเตอร์จาก  สพท.สท 1  จ านวน 1  ชุด งบประมาณ  
50,000  บาท  พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ระบบเลเซอร์  1  เครื่อง  
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- ในปี พ.ศ. 2556 ค าสั่งของ สพป.สท.1 ที่ 429 ลงวันที่ 31  ก.ค. 56 ได้สั่งย้าย นาย
ประจักษ์  
สระชุ่มให้มาปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง 

- ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนวัดทุ่งได้รับงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน 216,200  
บาท 

- ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนวัดทุ่งได้รับงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด  จ านวน 1 แสน 
บาท 

- ปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนวัดทุ่งได้รับงบประมาณซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  จ านวน 
297,000  
บาท 
 - ปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนวัดทุ่งได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน 
163,100 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคา  อาคาร ป.1ฉ จ านวน 
297,000 บาท 
 - ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน จ านวน  445,000 
บาท 
 - ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งได้รับงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้า จ านวน 297,000 บาท 

- ในปี พ.ศ. 2562 ค าสั่งของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ 483/2562 ลงวันที่  
22 พ.ย. 2562 ได้สั่งย้าย นายสมบุญ ติณะคัด ให้มาปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง 
 

1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 - สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ หมู่บ้านและทุ่งนามีประชากรประมาณ 1,580 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  บ้านแบบชนบท,ทุ่งนา 
 - การศึกษาผู้ปกครอง 

-  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ   90 
 -  ปริญญาตรี    ร้อยละ   10 
 -  สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ    0 

 - โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส ข้อจ ากัด 

1.ได้รับความร่วมจากชุมชนเรื่องวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

1.ได้รับความร่วมมือบางช่วงเวลา   เนื่องจากประชากร 
ในพ้ืนที่ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 

2.ชุมชนมีความสะดวกในเรื่องสาธารณูปโภคท าให้
สะดวกในการประสานงานการจัดการศึกษา 

2.โรงเรียนต้องควบคุมการใช้พลังงาน 

3.ผู้เรียนได้รับประโยชน์โดยตรงจากองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

3.ระบบการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งของที่จะลงมาสู่
ผู้เรียนยังไม่ละเอียดเท่าท่ีควร 

 

 



๔ 
 

1.4 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2562 1 4 - 1 3 9 
 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ร้อยละ 1๑.๑๑ ๖๖.๖๗ 22.22 - 
  

1.5  ข้อมูลนักเรียน 
       จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม  68  คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม จ านวน
นักเรียนต่อ

ห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ 1 1 1 2 2   : 1 
อ.๓ 1 3 - 3 3 : 1 
รวม 2 4 1 5  
ป.1 1 9 9 18 18 : 1 
ป.2 1 7 4 11 11 : 1 
ป.3 1 1 2 3 3   : 1 
ป.4 1 10 - 10 10 : 1 
ป.5 1 4 7 11 11 : 1 
ป.6 1 3 7 10 10 : 1 
รวม 6 34 29 63  

รวมทั้งหมด 8 38 30 68  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ าหนักคะแนน 20 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ผลการประเมินตนเอง   ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณาที่ 1 พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายเด็กปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 ( 5  คะแนน ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

6 6 100 1 1.00 5 
ยอด
เยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 6 5 83.33 2 1.66 4 ดีเลิศ 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 6 5 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 
1.4 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 6 5 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 

สรุปมาตรฐาน    5 4.32 4 ดีเลิศ 
ผลการพัฒนา 

 เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ของเด็กผ่านเกณฑ์การทดสอบเด็กๆ สนุกกับการเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง  เด็กกล้าแสดงออก  บอกโทษของ           
สิ่งเสพติดหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้  คะแนนรวมทุกด้านเท่ากับ  4.32  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์   
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562  
( 5  คะแนน ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกท่ีดี 
ต่อตนเอง 

6 6 100 1 1 5 
ยอด
เยี่ยม 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 6 4 66.67 1 0.66 3 ดี 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย 

6 5 83.33 1 0.83 4 
ดีเลิศ 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  
และรักธรรมชาติ 

6 6 83.33 2 1.66 4 
ดีเลิศ 

สรุปมาตรฐาน    5 4.15 4 ดีเลิศ 
ผลการพัฒนา 

 เด็กร่าเริงแจ่มใส  สนุกกับงานศิลปะ  ดนตรี  และกิจกรรมการเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ  เด็กมี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก  เด็กควบคุมอารมณ์ตนเอง ได้เหมาะสมกับวัย คะแนนรวมทุกด้านเท่ากับ  
4.15 ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม   
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ( 5  คะแนน ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

6 5 83.33 2 1.66 4 ดีเลิศ 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม   

6 5 83.33 1 0.83 4 
ดีเลิศ 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

6 5 83.33 1 0.83 4 
ดีเลิศ 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 6 4 66.67 1 0.66 3 ดี 

สรุปมาตรฐาน    5 3.98 4.00 ดีเลิศ 
ผลการพัฒนา 

 เด็กมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักประหยัดอดออมมีเงินออมทรัพย์กับครูประจ าชั้น  รู้จักแบ่งปัน
ช่วยเหลือเพ่ือนเท่าที่ท าได้มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  รู้จักการเก็บของเล่น  ที่นอนเข้าที่  
คะแนนรวมทุกด้านเท่ากับ  3.98  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   
รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ( 5  คะแนน ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน   
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ  และรักการเรียนรู้ 

6 5 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

6 5 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 6 5 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 
4.4 มีทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

6 5 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 

4.5 มีจินตนาการและความคิด 
สร้างสรรค ์

6 5 83.33 1 0.83 4 ดีเลิศ 

สรุปมาตรฐาน    5 4.15 4 ดีเลิศ 
ผลการพัฒนา 

 เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ    
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  คะแนนรวมทุกด้านเท่ากับ  4.15  ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย เพียงพอ 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ผลการประเมินตนเอง   ดีเลิศ 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมิน 

 - หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
 - การพัฒนาครูปฐมวัย ทั้งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากรายงานโครงการ  การประชุม  อบรม 
       สัมมนา  การเป็นวิทยากร  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 - การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก ภายใน อาคารปฐมวัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 - มีมุมสื่อการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ 
 - บันทึกการประชุมประจ าเดือน การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 - ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ  การยอมรับจากชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - รางวัลชมเชยโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2559 
 - รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่ 2 
  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับวัย 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 ผลการประเมินตนเอง   ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร คิดค านวณ 
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
              ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ผลการประเมินตนเอง  ดีเลิศ 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมิน มีดังนี้ 

1. ประเด็นพิจารณาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร คิดค านวณ 
1.1 รายงานผลโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดค านวณ โดยการใช้เครื่องมือติดตาม 

ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการอ่าน 
การเขียน และคิดค านวณ 
ข้อ 1  (1.1) ประเด็นที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 

1.  นักเรียนร้อยละ  80  มีนิสัย               
รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
2.  นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการ
อ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.  นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะในการ
เขียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.  นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการ
คิดค านวณตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว        
คิดเป็นร้อยละ  84.21 
2.  นักเรียน มีทักษะในการอ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  83.93 
3.  นักเรียน มีทักษะในการเขียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  84.11 
4.  นักเรียน มีทักษะในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ84.93 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

1.2 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

   
จากตาราง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 

1.3 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6                                       

  จากตาราง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
คุณภาพ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 14 77.78 3 ดี 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 8 72.72 3 ดี 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 3 100 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 9 90 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 90.90 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 9 90 4 ดีเลิศ 

สรุปคุณภาพ    4 ดีเลิศ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
คุณภาพ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 14 77.78 3 ดี 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 9 81.81 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 3 100 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 9 90 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 90.90 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 9 90 4 ดีเลิศ 

สรุปคุณภาพ    4.16 ดีเลิศ 



๑๒ 

 

2. ประเด็นพิจารณาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    2.1 รายงานผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด โดยการใช้เครื่องมือติดตาม ประเมินผล 
สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวน 
การคิด 
ข้อ 1 ( 1.1 ) 
ประเด็นที่ 2      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 4  
 

1.  ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน                
ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
มีคุณภาพร้อยละ  70 
2.  ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธแีก้ปัญหา 
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
มีคุณภาพร้อยละ  70 
3.  ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
มีคุณภาพร้อยละ  70 
4.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม   
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
มีคุณภาพร้อยละ  70 

1.  ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  
ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง   
คิดเป็นร้อยละ  84.15 
2.  ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด  วิธแีก้ปัญหา 
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
คิดเป็นร้อยละ  85.41 
3.  ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   
คิดเป็นร้อยละ  84.20 
4.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม   
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
คิดเป็นร้อยละ  83.92 
 

 
  2.2  ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

จากตาราง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
คุณภาพ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 14 77.78 3 ดี 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 8 72.72 3 ดี 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 3 100 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 9 90 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 90.90 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 9 90 4 ดีเลิศ 

สรุปคุณภาพ    4 ดีเลิศ 



๑๓ 

 

3. ประเด็นพิจารณาด้านมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
3.1 รายงานผลโครงการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยการใช้เครื่องมือติดตาม 

ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ข้อ 1 ( 1.1 )   
ประเด็นที่ 3      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5  
 

1. ร้อยละ70ของนักเรียนที่สามารถ
ก าหนดปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
ได้เหมาะสมกับวัย 
2. ร้อยละ70ของนักเรียนที่มีแนวคิด
ในการสร้างสิ่งใหม่ใช้แก้ปัญหาหรือสิ่ง
ที่ต้องการพัฒนาได้เหมาะสมกับวัย 
3. ร้อยละ70ของนักเรียนที่มีทักษะใน
การสร้างสิ่งใหม่ใช้แก้ปัญหาหรือสิ่งที่
ต้องการพัฒนาได้เหมาะสมกับวัย 
4. ร้อยละ70ของนักเรียนที่สามารถ
สร้างสิ่งใหม่ได้เหมาะสมกับวัยอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน 
5. ร้อยละ70ของนักเรียนที่มีการน า
นวัตกรรมไปใช้  
และเผยแพร่ได้เหมาะสมกับวัย 
 

1. นักเรียนสามารถก าหนดปัญหาหรือสิ่งที่
ต้องการพัฒนาได้เหมาะสมกับวัยคิดเป็นร้อย
ละ ๘๓.๒๔ 
2. นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างสิ่งใหม่ใช้
แก้ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาได้เหมาะสม
กับวัยคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๕ 
3. นักเรียนมีทักษะในการสร้างสิ่งใหม่ใช้
แก้ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาได้เหมาะสม
กับวัย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๑ 
4. นักเรียนสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ได้
เหมาะสมกับวัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๖ 
5. นักเรียนน านวัตกรรมไปใช้ และเผยแพร่ได้
เหมาะสมกับวัย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๑ 
 
  

 
 3.2  ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  

จากตาราง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 

 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
คุณภาพ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 15 83.33 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 9 81.81 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 3 100 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 9 90 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 90.90 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 9 90 4 ดีเลิศ 

สรุปคุณภาพ    4.33 ดีเลิศ 



๑๔ 

 

4. ประเด็นพิจารณาด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 รายงานผลโครงการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยการใช้

เครื่องมือติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
ข้อ 1 ( 1.1 )   
ประเด็นที่ 3      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2  
 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสาร        
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการ
ใช้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
 

1. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร     
คิดเป็นร้อยละ 82.53 
2. นักเรียนมีทักษะการใช้ และรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
คิดเป็นร้อยละ 83.15 

 
        4.2  ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากตาราง พบว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
คุณภาพ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 14 77.78 3 ดี 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 8 72.72 3 ดี 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 3 100 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 9 90 4 ดีเลิศ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 90.90 5 ยอดเยี่ยม 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 9 90 4 ดีเลิศ 

สรุปคุณภาพ    4 ดีเลิศ 



๑๕ 

 

5. ประเด็นพิจารณาด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1 รายงานผลโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการใช้เครื่องมือติดตาม 

ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ 
ข้อ 1 ( 1.1 )  
ประเด็นที่ 5   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 -4  
 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 
 

1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ  81.95   
2. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดคิดเป็นร้อยละ 82.32  
3. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน               
คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตาม
เกณฑ์ ที่โรงเรียนก าหนดคิดเป็นร้อยละ  
85.32 
4. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด คิด
เป็นร้อยละ  84.11 
 

 
 

ตารางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชาในระดับ ๓    

ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

วิชา จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป รวม คิดเป็น 
ร้อยละ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย 16 8 3 8 7 9 51 80.95 
คณิตศาสตร์ 15 8 3 8 8 9 51 80.95 
วิทยาศาสตร์ 16 7 3 9 9 9 53 84.13 
สังคมศึกษา 15 7 3 9 8 10 52 82.54 

ประวัติศาสตร์ 15 7 3 9 6 9 49 77.78 
สุขศึกษาฯ 16 10 3 10 11 10 60 95.24 

ศิลปะ 17 10 3 9 9 9 57 90.48 
การงานฯ 16 10 3 9 8 10 56 88.89 

ภาษาอังกฤษ 15 7 3 6 7 9 47 74.60 
หน้าที่พลเมือง 16 9 3 10 11 10 59 93.65 
รวมจ านวน 157 83 30 87 84 94 535 84.92 



๑๖ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับ/สมรรถนะ การอ่าน 
ออกเสียง 

การอ่าน 
รู้เรื่อง 

รวม ๒ สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 75.30 85.77 80.54 
คะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O–NET )  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.97 32.50 25.78 29.69 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

6. ประเด็นพิจารณาด้านมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๖.๑ รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการท างาน และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ โดยการใช้

เครื่องมือติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาทักษะการ
ท างาน และเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อ 
ข้อ 1 ( 1.1 )   
ประเด็นที่ 6      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 -5 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความ
พร้อมศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีการวาง
แผนการท างาน และด าเนินการจน
ส าเร็จ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4. นักเรียนร้อยละ 90 ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

1. นักเรียนมีความพร้อมศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. นักเรียน มีการวางแผนการท างาน 
และด าเนินการจนส าเร็จคิดเป็นร้อยละ   
95.77 
3. นักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองคิดเป็นร้อยละ  96.95 
4. นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้               
คิดเป็นร้อยละ  97.51 
5. นักเรียน มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจคิดเป็นร้อยละ  94.55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

1.2 ประเด็นพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยการใช้เครื่องมือติดตาม 
ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
ข้อ 1 ( 1.2 )  ประเด็นที่ 1 - 3                    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 -3 

1. นักเรียนร้อยละ  90              
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และมีค่านิยมที่ดีงาม 12 
ประการ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรัก 
ความภูมิใจในท้องถิ่น รู้คุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และแสดงออกใน
ความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม 
 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ยอมรับ
ความคิดเห็นและเหตุผลของผู้อ่ืน 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 

1. นักเรียน มีคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และมี
ค่านิยมท่ีดีงาม 12 ประการคิด
เป็นร้อยละ  100 
2. นักเรียนมีความรัก ความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น รู้คุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแสดงออกในความ
เป็นไทยได้อย่างเหมาะสมคิดเป็น
ร้อยละ 100 
3. นักเรียนยอมรับความคิดเห็น 
และเหตุผลของผู้อ่ืน และมี     
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีคิดเป็นร้อยละ  
90.48 

 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีเยี่ยม 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

ด ี

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

พอใช้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 5 13 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 2 9 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 0 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  10 2 8 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 9 2 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 0 0 0 

รวม 63 31 32 0 0 
ร้อยละ 100 49.21 50.79 0 0 

รวมค่าร้อยละ 100 100   
สรุปคุณภาพ    ยอดเยี่ยม   

จากตาราง พบว่านักเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



๑๙ 

 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีเยี่ยม 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

ด ี

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

พอใช้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 16 2 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 2 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 0 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  10 8 2 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 1 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 0 ๐ 0 

รวม 63 56 7 ๐ 0 
ร้อยละ 100 88.89 11.11 ๐ 0 

รวมค่าร้อยละ  ๑๐๐   
สรุปคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   

จากตาราง พบว่านักเรียนมีผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย  
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีเยี่ยม 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

ด ี

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

พอใช้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 16 2 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 2 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 0 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  10 8 2 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 1 ๐ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 0 ๐ 0 

รวม 63 56 7 ๐ 0 
ร้อยละ 100 88.89 11.11 ๐ 0 

รวมค่าร้อยละ  100   
สรุปคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   

จากตาราง พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 



๒๐ 

 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ยอมรับเหตุผล และความคิดเห็นของผู้อื่น 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีเยี่ยม 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

ด ี

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

พอใช้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 8 7 3 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 8 3 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 2 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  10 7 2 1 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 4 1 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 2 1 0 

รวม 63 37 20 7 0 
ร้อยละ 100 58.73 31.75   

รวมค่าร้อยละ  90.48   
สรุปคุณภาพ  ดีเลิศ   

จากตาราง พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

1.2 ประเด็นพิจารณาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตเพ่ือสังคม โดยการใช้เครื่องมือ
ติดตาม ประเมินผล สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสุขภาวะ 
และลักษณะจิตเพื่อสังคม 
ข้อ 1 ( 1.2 )   
ประเด็นที่ 4      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 -6  
 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัย    
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ การ
ล่อลวง    ข่มเหง รังแก 
4. นักเรียนร้อยละ 80 รักษา
อารมณ์ และสุขภาพจิตให้ดีอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
5. นักเรียนร้อยละ 80 ไม่เพิกเฉย
ต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
6. นักเรียนร้อยละ 80มีจิตอาสา อยู่
ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ได้อย่างมีความสุข 
 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ              
คิดเป็นร้อยละ  83.02 
2. นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 85.49  
3. นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
ให้โทษ การล่อลวง ข่มเหง รังแก              
คิดเป็นร้อยละ  84.13 
4. นักเรียนรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิต
ให้ดีอย่างสม่ าเสมอคิดเป็นร้อยละ  
82.54 
5. นักเรียน ไม่เพิกเฉยต่อการกระท า             
ที่ไม่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ  85.77 
6. นักเรียนมีจิตอาสา อยู่ร่วมกันใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่าง      
มีความสุขคิดเป็นร้อยละ  84.91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพของตนเอง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีเยี่ยม 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

ดี 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

พอใช้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 ๒ ๘ ๑ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 ๕ 3 ๒ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  11 ๔ 5 ๒ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 9 4 3 ๒ 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 ๓ 4 2 0 

รวม 53 ๑๘ ๒๖ ๙ 0 
ร้อยละ 100 ๓๓.๙๖ ๔๙.๐๖   

รวมค่าร้อยละ  ๘๓.๐๒   
สรุปคุณภาพ  ดีเลิศ   

จากตาราง พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ 
 

ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่รักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตของตนเองได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีเยี่ยม 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

ด ี

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

พอใช้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 6 8 4 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 2 6 3 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  10 0 7 3 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 5 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 5 1 0 

รวม 63 18 34 11 0 
ร้อยละ 100 28.57 53.97   

รวมค่าร้อยละ  82.54   
สรุปคุณภาพ  ดีเลิศ   

จากตาราง พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
 
 



๒๓ 

 

ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มแหง รังแก 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ   
ดีเยี่ยม 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

ด ี

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ

พอใช้ 

จ านวน 
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ
ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 18 6 7 5 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 11 5 2 3 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  10 8 1 1 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 6 5 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 4 5 1 0 

รวม 63 29 24 10 0 
ร้อยละ 100 46.03 38.10   

รวมค่าร้อยละ  84.13   
สรุปคุณภาพ  ดีเลิศ   

จากตาราง พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ระดับ ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
    ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ผลการประเมินตนเอง   ดีเลิศ 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมิน 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดทุ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนด  พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพ  จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 



๒๔ 

 

การบริหารงานของสถานศึกษา  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชน  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหาร
จัดการศกึษาด าเนินไป ตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน   ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน  ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา  และ
ให้ความร่วมกับสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและพัฒนาไปในทางท่ีดี 

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ผลการพัฒนา 

2.1  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา          
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก           
ธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพภายใน และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ น้ าดื่มสะอาดเพ่ือสุขภาพ   
 2.8 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  
 2.9 ครูได้รับการพัฒนามีความรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้  การส่งเสริมและสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน  มีจรรยาบรรณในความเป็นครู 
 2.10 มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  
รายงานผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายการจัด
การศึกษา 
ข้อ 2 ( 2.1 )  ประเด็นที่ 1      
ตัวบ่งชี้ที่ 1- 3   

1. ความชัดเจนของวิสัยทัศน์     
พันธกิจ เป้าหมาย ที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  
2. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กับแผนการ
ศึกษาชาติ 
3. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กับความ
ต้องการของชุมชน 

1. ความชัดเจนของวิสัยทัศน์     
พันธกิจ เป้าหมาย ที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ  100 
2. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กับแผนการ
ศึกษาชาติคิดเป็นร้อยละ  100 
3. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กับความ
ต้องการของชุมชนคิดเป็นร้อยละ  
95.00 

โครงการบริหารหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
คุณภาพของผู้เรียน 
ข้อ 2  ประเด็นที่ 2.2      
ตัวบ่งชี้ที่ 1- 2   

1.  สถานศึกษามียุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นระบบเป็น
รูปธรรม 
2.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ              
เป็นรูปธรรม 
 

1.  สถานศึกษามียุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นระบบเป็น
รูปธรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 
2.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ              
เป็นรูปธรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพคร ู
 และบุคลากร 
ข้อ 2  ประเด็นที่ 2.2      
ตัวบ่งชี้ที่ 1- 9   

1.  ครูทุกคนสามารถก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ มีคุณภาพร้อยละ 95 
2.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีคุณภาพ
ร้อยละ 95 
 
3.  ครูทุกคนสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา มีคุณภาพ
ร้อยละ 95 

1.  ครูทุกคนสามารถก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ มีคุณภาพ                
คิดเป็นร้อยละ 96.54 
2.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน มีคุณภาพ  คิดเป็น
ร้อยละ 97.58 
3.  ครูทุกคนสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา  
มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 96.75 



๒๖ 

 

4.  ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี  บริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
ร้อยละ 95 
5. ครูทุกคนมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีคุณภาพ             
ร้อยละ 95 
6.  ครูทุกคนสามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 
ทั้งการเรียนและคุณภาพชีวิตอย่าง
เสมอภาค  มีคุณภาพร้อยละ 95 
 
7.  ครูทุกคนมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
รับผิดชอบ และน าผลมาใช้
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน มี
คุณภาพ ร้อยละ 95  
8. ครูทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกของ
สถานศึกษา มีคุณภาพร้อยละ 95 
 
9.  ครูทุกคนสามารถจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา     เต็มความสามารถ มี
คุณภาพร้อยละ 95 

4.  ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี  บริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 98.24 
5. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มี
คุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  96.75 
 
6.  ครูทุกคนสามารถให้ค าแนะน า 
ปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน 
ทั้งการเรียนและคุณภาพชีวิตอย่าง 
เสมอภาค มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  
100 
7.  ครูทุกคนมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
รับผิดชอบ และน าผลมาใช้
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน มี
คุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  95 
8. ครูทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกของ
สถานศึกษา มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 
100 
9.  ครูทุกคนสามารถจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถมี
คุณภาพคิดเป็น  ร้อยละ 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
ข้อ 2  ประเด็นที่ 2.3                               
ตัวบ่งชี้ที่ 1- 2   

1. สถานศึกษามียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เป็นระบบเป็นรูปธรรม 
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมุ่งเน้นพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ อย่างเป็นระบบเป็น
รูปธรรม 
 

1. สถานศึกษามียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อย่าง
เป็นระบบเป็นรูปธรรมคิดเป็นร้อยละ
97.52 
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมุ่งเน้นพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ อย่างเป็นระบบเป็น
รูปธรรมคิดเป็นร้อยละ 98.24 

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ข้อ 2  ประเด็นที่ 2.4      
ตัวบ่งชี้ที่ 1- 3   
 

1.  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน มีระดับคุณภาพ
ร้อยละ 90  ขึ้นไป   
 
2.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ
ร้อยละ 90  ขึ้นไป   
3.  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม มีระดับคุณภาพร้อยละ  90  
ขึ้นไป   
 

1.  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 
91.56 
2.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 
92.54 
3.  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 93.87 
 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา 
ข้อ 2  ประเด็นที่ 2.5      
ตัวบ่งชี้ที่ 1- 3   

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียนครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นมีระดับ
คุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษามีระดับ
คุณภาพ   ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดจาก
ทุกฝ่ายมีระดับคุณภาพร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียนครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นคิด
เป็น   ร้อยละ 91.58 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาคิดเป็นร้อย
ละ 100 
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดจาก
ทุกฝ่าย คิดเป็น ร้อยละ 95.63 



๒๘ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการนิเทศและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
ข้อ 2  ประเด็นที่ 2.6      
ตัวบ่งชี้ที่ 1- 5   

1. มีการนิเทศภายใน การก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ อย่างสม่ าเสมอ
เป็นระบบ     มีระดับคุณภาพร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 
2. มีการประเมินผลการบริหาร
และ  จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
มีระดับคุณภาพร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามา  มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษามีระดับคุณภาพ     ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารและจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   มีระดับคุณภาพร้อยละ 
90 ขึ้นไป 
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารและจัด
การศึกษา    มีระดับคุณภาพร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 

1. มีการนิเทศภายใน การก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ อย่างสม่ าเสมอ
เป็นระบบ   คิดเป็นร้อยละ  
91.25 
 
2. มีการประเมินผลการบริหาร
และ จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
คิดเป็นร้อยละ  92.25 
3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการบริหารและจัด
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ  100                    
 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารและจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารและจัด
การศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 
96.47 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ผลการประเมินตนเอง   ดีเลิศ 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมิน 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน /
กิจกรรม อย่างหลากหลาย  ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา           
มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา   หน่วยการเรียนรู้    ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้  ที่น าไปสู่การปฏิบัติ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง



๒๙ 

 

โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ท า  Mind  Mapping  ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเป็นองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการศึกษาค้นคว้าในระบบอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนศึกษาจากป้ายนิเทศ  ป้ายในโรงเรียนและบรรยากาศตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี โปรแกรมการเรียนรู้   น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  มีการจัดการเรียนรู้ตามความ
แตกต่างของบุคคลในลักษณะนักเรียนเรียนร่วม มีบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และมี
ความสุขในการเรียนรู้  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการสอนและแนะน างาน 

 
รายงานผลโครงการที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั       

 ปีการศึกษา 2562 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
ข้อ 3  ประเด็นที่ 1      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5  

1. ครูจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
กระบวนการคิดด้วยโครงงาน  แผนผัง
ความคิด  คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
จากแปลงเกษตร และแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ใน /นอกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
3. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  
4. ครูจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติจริงในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
5. ครูจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ แสดง
ความคิดเห็น น าเสนอผลงานได้ คิด
เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 
 

1. ครูจัดการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการ
คิดด้วยโครงงาน  แผนผังความคิด คิด
เป็นร้อยละ 82.14 
2. ครูจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
จากแปลงเกษตร และแหล่งเรียนรู้ทั้งใน 
/นอกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.14 
 
3. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 
4. ครูจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติจริงในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
92.85 
 
5. ครูจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ แสดง
ความคิดเห็น น าเสนอผลงานได้ คิดเป็น
ร้อยละ 82.14 
 

 
 



๓๐ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
2.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ 3  ประเด็นที่ 2     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 4    
 
 

1. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน/นอก
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน/นอกห้องเรียน
มาใช้จัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
3. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจาก
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

1. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน/นอกห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 89.28 
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน/นอกห้องเรียน
มาใช้จัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
82.14 
 
3. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 82.14 
4. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 82.14 

3.โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
ข้อ 3  ประเด็นที่ 3     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5    
 

1. ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน รู้ 
เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2. ครูบริหารห้องเรียนให้เกิด
บรรยากาศครูรักเด็ก เด็กรักครู คิดเป็น
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. ครูบริหารห้องเรียนให้ผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 
90 ขึ้นไป 
4. ครูบริหารห้องเรียนให้ผู้เรียนมีความ
รักที่จะเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 
5. ครูบริหารห้องเรียนให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

1. ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน รู้ 
เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 91.66  
2. ครูบริหารห้องเรียนให้เกิดบรรยากาศ
ครูรักเด็ก เด็กรักครู คิดเป็นร้อยละ 
91.66  
3. ครูบริหารห้องเรียนให้ผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 
91.66  
4. ครูบริหารห้องเรียนให้ผู้เรียนมีความ
รักที่จะเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 91.66 
5. ครูบริหารห้องเรียนให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข คิดเป็น
ร้อยละ 95.83 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
4.โครงการ
พัฒนาการ
ตรวจสอบ 
และ
ประเมินผล
ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 
ข้อ 3  
ประเด็นที่ 4    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 
6   
 
 
 

1. มีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้จากสภาพ
จริง คิดเป็นร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
2. มีข้ันตอน
ตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. มีเครื่องมือ
ประเมินที่มีความ
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
เป้าหมายและ
กิจกรรมการเรียน
การสอน คิดเป็น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4. นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล คิด
เป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
5. มีข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
6. มีการร่วมกันน า
ผลการประเมินมา
พัฒนานักเรียน คิด
เป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
 
 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 
2. มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 
83.33 
3. มีเครื่องมือประเมินที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายและ
กิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 87.5  
4. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 83.33 
5. มีข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 91.66 
 
6. มีการร่วมกันน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
87.5 
 



๓๒ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

5.โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
ข้อ 3  
ประเด็นที่ 5    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 
4   
 

1. ครูมีข้อมูล
สารสนเทศ
นักเรียนรายบุคคล 
คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
2. ครูมีการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 
คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
3. ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันอย่าง
น้อยเดือนละ 1 
ครั้งคิดเป็นร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
4. ครูน าผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
คิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

1. ครูมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ100  
 
2. ครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 87.5  
 
3. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 83.33 
4. ครูน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ คิด
เป็นร้อยละ 83.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในลักษณะของแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ทั้งนี้โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

1. จัดระบบแนะแนวนักเรียน และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน 
2. จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
3. จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามกรอบการประเมินระดับนานาชาติ ฯลฯ 
4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่าย 
5.  แผนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 
6.  แผนด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)                           

ปีการศึกษา  2562 

มาตรการระดับห้องเรียน/ครูประจ าช้ัน 
        1. จัดท าประกาศวาระส าคัญระดับห้องเรียน โดยระบุว่า “ในปี ๒๕63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่     
1-6 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน” 
       2. ศึกษาแนวปฏิบัติ/มาตรการระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียน                                  
        3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาภาษาไทยระดับห้องเรียนที่เหมาะสม                          
        4. จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  ส่งเสริมการอ่านการเขียน เช่น                 
จัดป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน ป้ายนิเทศคนรักการอ่าน  มุมหนังสือ  เป็นต้น 
        5. ด าเนินการคัดกรองเด็กพิเศษและเด็กปกติ 
        6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายคน/รายกลุ่มปัญหา/รายระดับปัญหา 
        7. จัดหา/ จัดท านวัตกรรม ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม                
และก าหนดปฏิทินในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
        8. ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้นักเรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ภาษาพาเพลิน การ
แจกลูกสะกดค า เป็นต้น 
         9. สังเกต  ตรวจสอบ ประเมินพัฒนาการนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน   
        10. บันทึก สรุปรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง  
 
กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีดังนี ้
 โรงเรียนวัดทุ่งได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียนให้กับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่
ออก  การเขียนไม่ได้ ต่ ากว่ามาตรฐานด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับปัญหาของ
นักเรียน   แต่ละคน  ดังนี้  

1. กิจกรรมฝึกการอ่านแจกลูกค า น าสู่การอ่านออก 
2. ฝึกอ่าน  เขียนบัญชีค า   
3. เกม  อ่านเรื่องใดเขียนเรื่องนั้น    
4. เพลง  เช่น  เพลงมาตราตัวสะกด  เพลงค าควบกล้ า เป็นต้น จาก  youtube 



๓๔ 

 

5. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียน   
6. ฝึกสะกดตามมาตราตัวสะกดบ่อยๆ 
7. เขียนตามค าบอกทุกวัน ฯลฯ 

กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะภาษาไทย  มีดังนี ้
1. การน าเสนอภาษาไทยวันละค าในห้องเรียน 
2. การเขียนจดหมาย   เขียนเรียงความ 
3. กิจกรรมท่องบทอาขยานตามระดับชั้น 
4. กิจกรรมฝึกการอ่านท านองเสนาะ   
5. กิจกรรมหนูน้อยนักกวี แต่งค าประพันธ์เนื่องในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
6. กิจกรรม เขียน  5  ค าน าแต่งประโยค 
7. กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย 
8. กิจกรรมสนุกกับค าไวพจน์ 
9. กิจกรรมอ่านจับใจความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน 
10. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ 
11. กิจกรรมเขียนสรุปความ  ( กิจกรรมที่  8-11  ส าหรับ ป.4-6  เตรียมพร้อมส าหรับทดสอบ                  

O-NET) 
 

กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะคิดค านวณคล่องทั้ง
ห้องเรียน  มีดังนี ้

1. ท่องสูตรคูณทุกวัน 
2. ฝึกทักษะการคูณโดยใช้แบบฝึกทดสอบการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 
3. ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 

กิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะอาชีพ มีดังนี ้
1. ฝึกทักษะอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

- ท ายาดมสมุนไพร 
- ท าน้ ายาล้างจาน 
- ท าขนมไทย 

 2. ฝึกทักษะการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
 - ปลูกพืชผักสวนครัว 
 - ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช เช่น การตอนกิ่ง การปักช า  
 3. กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 
  - ประดิษฐ์สิ่งของจากถุงนมโรงเรียน 
  - ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้อื่นๆ  
  
 
 
 



๓๕ 

 

แผนด าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) 

การวิเคราะห์ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนของโรงเรียน (เรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน)  

1.1 วิทยาศาสตร์ 
1.2 ภาษาอังกฤษ 
1.3 คณิตศาสตร์ 
1.4 ภาษาไทย  

 

2. ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

1)  มาตรฐาน  ท 31 
2)  มาตรฐาน  ท 2.1 
3)  มาตรฐาน  ท 5.1 

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1)  มาตรฐาน  ค 5.2 
2)  มาตรฐาน  ค 1.1 
3)  มาตรฐาน  ค 4.1 
4)  มาตรฐาน  ค 5.1 
5)  มาตรฐาน  ค 1.3 
6)  มาตรฐาน  ค 2.2 

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
1)  มาตรฐาน ว 2.2 
2)  มาตรฐาน ว 3.2 
3)  มาตรฐาน ว 1.2 
4)  มาตรฐาน ว 1.1 
5)  มาตรฐาน ว 6.1 
6)  มาตรฐาน ว 2.1 
7)  มาตรฐาน ว 3.1 
8)  มาตรฐาน ว 4.1 
9)  มาตรฐาน ว 5.1 
10)  มาตรฐาน ว 7.1 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1)  มาตรฐาน  ต 2.1 
2)  มาตรฐาน  ต 1.2 
3)  มาตรฐาน  ต 1.3 
4)  มาตรฐาน  ต 1.1 
5)  มาตรฐาน  ต 4.1 



๓๖ 

 

เป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (เป้าหมายเพิ่มคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 4) 
               
        
                
ระดับ 
ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

ด้านภาษา 53.18 52.54 55.42    
ด้านค านวณ 47.19 49.76 46.85    
ด้านเหตุผล 48.07 48.57 48.00    
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (เป้าหมายเพิ่มคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 4) 
                     
 

ระดับ 
กลุ่มสาระฯ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

ภาษาไทย 55.90 54.61 56.84 49.07 48.61 48.97 
คณิตศาสตร์ 37.50 35.65 41.88 32.90 33.69 32.50 
วิทยาศาสตร์ 39.93 38.83 40.25 35.55 34.54 25.78 
ภาษาอังกฤษ  39.24 35.47 34.06 34.42 31.70 29.69 
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แนวปฏิบัติเพ่ือยกระดับคณุภาพผู้เรียน 
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 256๒ 

 

 (เรียงล าดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่าระดับประเทศ
น้อยที่สุดไปหามากตามล าดับ) 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

1)  มาตรฐาน ว 2.2 
2)  มาตรฐาน ว 3.2 
3)  มาตรฐาน ว 1.2 
4)  มาตรฐาน ว 1.1 
5)  มาตรฐาน ว 6.1 
6)  มาตรฐาน ว 2.1 
7)  มาตรฐาน ว 3.1 
8)  มาตรฐาน ว 4.1 
9)  มาตรฐาน ว 5.1 
10)  มาตรฐาน ว 7.1 

 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปี 2562 
 2. สร้างจิตส านึกให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักและเห็น  

ความส าคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. จัดหา จัดสร้างสื่อ ICT /แหล่งเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดสร้างเครื่องมือทดสอบนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
 5. จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

6. จัดสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
7. สร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ 

 
 

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1)  มาตรฐาน  ต 2.1 
2)  มาตรฐาน  ต 1.2 
3)  มาตรฐาน  ต 1.3 
4)  มาตรฐาน  ต 1.1 
5)  มาตรฐาน  ต 4.1 

 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
  1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปี 2562 
  2. จัดหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง ให้ความส าคัญ
กับการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ 
  3. พัฒนาครูผู้สอน คัดกรองศักยภาพของนักเรียน จัดการเรียนรู้บนความแตกต่างของผู้เรียน 
  4. จัดหาสื่อ ICT และจัดสร้างสื่อ และแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ 



๓๘ 

 

  5. จัดท าเครื่องมือมาใช้ทดสอบนักเรียนตามสาระตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

6. ด าเนินการสอบพร้อมกันในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

1)  มาตรฐาน  ค 5.2 
2)  มาตรฐาน  ค 1.1 
3)  มาตรฐาน  ค 4.1 
4)  มาตรฐาน  ค 5.1 
5)  มาตรฐาน  ค 1.3 
6)  มาตรฐาน  ค 2.2 

 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
  1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปี 2562 
  2. ด าเนินการวางแผนการจัดหน่วยการเรียนและแผนการจัดเรียนรู้ โดยยึดหลักสูตร
แกนกลาง ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 

3. พัฒนาครูผู้สอน ใช้สื่อ วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่คลอบคุลมมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาและพัฒนาตนเอง 

4. มีการประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนานักเรียน และปรับปรุงวิธีการจัดการ 
เรียนการสอนของครู 

5. จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศ มีการซ่อมเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกวัน 
6. น ากระบวนการสร้าง สอน สอบ ซ่อมเสริมมาก าหนดเป็นมาตรฐานในการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

1)  มาตรฐาน  ท 31 
2)  มาตรฐาน  ท 2.1 
3)  มาตรฐาน  ท 5.1 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
  1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปี 2562 
  2. คัดกรองศักยภาพของนักเรียน จัดการเรียนรู้บนความแตกต่างของผู้เรียน 
  3. จัดให้มีการวัดผล ประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อปรังปรุงพัฒนานักเรียน ปรับปรุงวิธีจัดการ
เรียนการสอน ด าเนินการพัฒนาข้อมูลตามแนวทาง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ คิดวิเคราะห์ 

4. จัดท าระบบสารสนเทศ การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และน ามาให้เป็นข้อมูลการ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ให้มีการด าเนินการติดตาม นิเทศ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

 
 

 



๓๙ 

 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นายสมบุญ  ติณะคัด   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง  
2. นางบุญพลี     ทองใบ   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่ง   
3. นางนัฐพร     จันทร์ส่งสิงห์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่ง   
4. นางศิริรัตน์     ใบไม้   ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่ง   
5. นางสาวขวัญจิรา  ด้วงบาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดทุ่ง  
6. นางสาวแสงตะวัน    จันทร์เทศ  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ โรงเรียนวัดทุ่ง  
7. นางสาวศันสนีย์  สิงห์สนิท  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทุ่ง  
8. นางสาววรัญญา    อ่ิมม่วง   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ส่วนท่ี 3  ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประกาศโรงเรียนเรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๑ 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนวัดทุ่ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดทุ่ง 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(นายทศพล  โพธิ์คง) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนวัดทุ่ง 

 
  
                                        ลงชื่อ  

(นายสมบุญ   ติณะคัด) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๒ 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดทุ่ง 
ที ่06/ 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดทุ่ง 
ปีการศึกษา 2562     ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
               ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่ง มี
ด้วยกันจ านวน ๓ มาตรฐาน ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่ง 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายสมบุญ   ติณะคัด    ผู้อ านวยการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ 
1.2 นายประเสริฐ เดาวเรส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเต่าทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3.นายทศพล  โพธิ์คง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ         กรรมการ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวขวัญจิรา   ด้วงบาง  ครูผู้ช่วย                    ประธานกรรมการ 
2.2 นางสายหยุด   คงอ่ิม             ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.3  นางบุญพลี    ทองใบ             ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นายสมบุญ   ติณะคัด      ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวขวัญจิรา   ด้วงบาง  กรรมการ 
3.3 นางศิริรัตน์  ใบไม้                         กรรมการ 
3.4 นายประเสริฐ  เดาวเรส                   กรรมการ 
๓.๕นางนัฐพร  จันทร์ส่งสิงห์                 กรรมการและเลขานุการ 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 



๔๓ 

 

3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วย 

4.1 นายสมบุญ  ติณะคัด          ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวขวัญจิรา   ด้วงบาง           กรรมการ 
4.3 นางศิริรัตน์     ใบไม้                               กรรมการ  
4.4 นางบุญพลี      ทองใบ                            กรรมการ 
4.5 นางสาวศันสนีย์    สิงห์สนิท                      กรรมการ 
๔.๖ นางสาวแสงตะวัน   จันทร์เทศ                   กรรมการ 
4.6 นางนัฐพร    จันทร์ส่งสิงห์              กรรมการและเลขานุการ 
4.7 นางสาววรัญญา   อิ่มม่วง               ผู้ชว่ยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
256๒ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  ภายในวันที่ 1๓ เมษายน 
2563 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนา
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที่   5   มีนาคม   พ.ศ. 2563 

(ลงชื่อ) 
(นายสมบุญ   ติณะคัด) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง 



๔๔ 

 

ค าสั่งโรงเรียนวัดทุ่ง 
ที่   18 / ๒๕๖2 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

               กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่ง มี
ด้วยกันจ านวน ๓ มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.๒๕๖๑ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวัดทุ่ง จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
                    1. นายประจักษ์  สระชุ่ม                ประธานคณะกรรมการ 
  2. นายทศพล   โพธิ์คง                           กรรมการ  
  3. นางดาราวรรณ  มากโภคา              กรรมการ 
  4. นางบุญพลี   ทองใบ              กรรมการ 
  5. นางนัฐพร    จันทร์ส่งสิงห์              กรรมการ 
  6. นางศิริรัตน์     ใบไม้                               กรรมการ 
  7. นางสาวแสงตะวัน   จันทร์เทศ   กรรมการ 
  8. นางสาวศันสนีย์   สิงห์สนทิ   กรรมการ 
          9.นางสาวขวัญจิรา   ด้วงบาง   กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาววรัญญา  อ่ิมม่วง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2                                    

            สั่ง  ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

ลงชื่อ ..........................................................   
          (นายประจักษ์  สระชุ่ม) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง  
 
 



๔๕ 

 

 
 
   
 ที ่ศธ 04158.135/029             โรงเรียนวัดทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลป่าแฝก 
                                                                               อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 64170  
 

10 มีนาคม  2563 
 

เรื่อง   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเต่าทอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

                    ด้วย โรงเรียนวัดทุ่ง ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการ
ประเมินที่มีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมีบทบาทหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562  รายละเอียดตามสิ่ง  ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                  (นายสมบุญ   ติณะคัด) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๖ 

 

 
 
   
 ที ่ศธ 04158.135/030            โรงเรียนวัดทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลป่าแฝก 
                                                                               อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 64170  
 

10 มีนาคม 2563 
 

เรื่อง   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน   นางสายหยุด   คงอ่ิม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

                    ด้วย โรงเรียนวัดทุ่ง ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือการ
ประเมินที่มีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมีบทบาทหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562  รายละเอียดตามสิ่ง  ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                  (นายสมบุญ   ติณะคัด) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่ง 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนวัดทุ่ง จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดทุ่ง จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม  ๒๕๖2 
 
            
                                

                                                       ลงชื่อ ..................................................  
                                                                 (นายประจักษ์  สระชุ่ม) 

                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
     ลงชื่อ ................................................. 
                                                                             (นายทศพล  โพธิ์คง) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 

 



๔๘ 

 

 
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่ง 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                         เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนวัดทุ่ง จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม  ๒๕๖2 
 
 
            
                                

                                                       ลงชื่อ ..................................................  
                                                                 (นายประจักษ์  สระชุ่ม) 

                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
     ลงชื่อ .................................................  
                                                                             (นายทศพล  โพธิ์คง) 
                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดทุ่ง 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่ง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2562 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  9  พฤษภาคม  ๒๕๖2 
 
 

ลงชื่อ ..................................................  
                                               (นายประจักษ์  สระชุ่ม) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๐ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

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

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



๕๑ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



เลขที่ สพป.สท.๑-น.๑๙๗๕/๒๕๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มคำ

โรงเรียนวัดทุ่ง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพป.สท.๑-น.๑๙๗๗/๒๕๖๒

เด็กหญิงชัญญานุช  อินธิแสง

โรงเรียนวัดทุ่ง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพป.สท.๑-น.๑๙๗๔/๒๕๖๒

เด็กหญิงวิภาวดี  นวลจันทร์

โรงเรียนวัดทุ่ง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพป.สท.๑-ค.๑๓๙๖/๒๕๖๒

นางบุญพลี  ทองใบ

โรงเรียนวัดทุ่ง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพฐ.๑-ป-น.๖๕๒๘๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มคำ

โรงเรียนวัดทุ่ง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพฐ.๑-ป-น.๖๕๒๘๓/๒๕๖๒

เด็กหญิงชัญญานุช  อินธิแสง

โรงเรียนวัดทุ่ง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพฐ.๑-ป-น.๖๕๒๗๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงวิภาวดี  นวลจันทร์

โรงเรียนวัดทุ่ง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพฐ.๑-ป-ค.๓๗๖๘๓/๒๕๖๒

นางบุญพลี  ทองใบ

โรงเรียนวัดทุ่ง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖



เลขที่ สพฐ.๑-ป-ค.๔๕๕๘๘/๒๕๖๒

นางสาวแสงตะวัน  จันทร์เทศ

โรงเรียนวัดทุ่ง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
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