
  



ค ำน ำ 

  รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อน  
ผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพพ.ศ.2561)   
3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร และ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน  (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561)   3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน 
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร และ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผล
การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี ที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและ
ตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบ
ประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
ได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ ภายนอกต่อไป  
  โรงเรียนวัดศรีเมือง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด  การศึกษา
ของโรงเรียนวัดศรีเมือง ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างด ี
 
 
 
 

(นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์) 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

ชื่อโรงเรียน  วัดศรีเมือง  ที่อยู่  หมู่ที ่ 4  สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต  1      โทรศัพท์  -  โทรสาร  -  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่  2 – 3  ถึง  ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่  1 – 6  
ชื่อผู้บริหำร นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ โทรศัพท ์086-7055939 e-mail koypiyanuch21@gmail.com 
จ ำนวนคร ู    จ าแนกเป็น  ข้าราชการครู  3  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  3  คน 
จ ำนวนนักเรียน   รวม  37  คน   ระดับปฐมวัย  9  คน   ระดับประถมศึกษา  28  คน 
 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก ผลการประเมิน  ดี   สถานศึกษาส่งเสริมด้านร่างกายให้เด็กมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพของเอง  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  คิดเป็นร้อยละ 75
สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและสิ่งเสพติด เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  75  ส่งเสริมให้กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จัก
เข้าแถว รอคอย ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน 
มีความร่าเริง แจ่มใส    เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 75 
สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 75    

 มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ผลการประเมินดี   โรงเรียนวัดศรีเมือง ได้มี
การก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะ
ขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาโดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ท าให้มี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดศรีเมือง และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยการจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพของ
โรงเรียน กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน โดยเพื่อนครูและผู้บริหารฯ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้บริหารให้การรับรองการใช้แผนฯ 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ   ผลการประเมิน ดี  สถานศึกษาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดย
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก จัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  
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  ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีการศึกษา 2561 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน    ผลกำรประเมินตนเอง : ดี สถานศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษา

ที่ส่งให้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่
ละระดับชั้น โดยผู้เรียนมีผลการอ่าน ผลการประเมินระดับชาติ NT สูงขึ้นทุกด้าน สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมในด้านสุขภาพพลานามัย นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด จัดกิจกรรมการจัดท าโครงงานที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่าง นักเรียนเรียนต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะกับตนเอง ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลกำรประเมินตนเอง : ดี 
 สถานศึกษามีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา จัดให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากศิษย์เก่า ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดี  
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครูผู้สอนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้
ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริง   มี
งานวิจัยในชั้นเรียนและน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของ
ครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้
ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

          ชื่อโรงเรียนวัดศรีเมือง  ที่อยู่ หมู่ ๔ ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

   สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1     

   โทรศัพท์ ๐๕๕๖๙๑๒๕๓ E-mail: koypiyanuch21@gmail.com       

   เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๒-อนุบาล 3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 

   ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ   นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์ วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน 255๘ ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี ๑๐ เดือน 

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร 

ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา
2562 

1 0 2 0 1 3 

 

  



1.3  ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562) 

๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 35  คน 

 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  35  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑      

อ.๒ 1 1 4 5 4 

               อ.๓  1 2 2 4 4 

รวม 2 3 6 9  

ป.๑ 1 1 3 4 4 

ป.๒ 1 7 2 9 9 

ป.๓ 1 0 3 3 3 

ป.๔ 1 0 1 1 1 

ป.๕ 1 2 5 7 7 

ป.๖ 1 1 1 2 2 

รวม 6 11 15 26  

รวมทั้งหมด 8 14 21 35  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
 

๒.๑ ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ                 
ระดับปฐมวัย  ( 3 มำตรฐำน ) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับปฐมวัย  ภำพรวม  : ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ผลกำรประเมินตนเอง : ดี 

1.1 ข้อมูล หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 
สถานศึกษาส่งเสริมด้านร่างกายให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของเอง  มีน้ าหนักส่วนสูงตาม 

เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย คิดเป็นร้อยละ 75 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมอาหารเสริมนม กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ ์เด็กสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคและสิ่งเสพติด เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  75 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อยคู่คุณธรรม กิจกรรมวันส าคัญ 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคอย ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน มีความร่าเริง แจ่มใส  เด็กมีพัฒนาด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 75 กิจกรรมสี กิจกรรมเวรประจ าวัน สังเกตได้จากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 75   โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย โครงงานวิทยาศาสตร์ เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

      1.2 จุดเด่นจุดทีต่้องพัฒนำและแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
เด็กพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี มี
อารมณ์แจ่มใส่ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา สนุกกับ
การเรียนรู้  จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
พัฒนาการด้านสังคม มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง  

- นักเรียนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ร้อยละ 25 
 - การคิดและการแก้ไขปัญหาในการเล่นและการท า
กิจกรรม 
 - การเล่าเรื่องตามจินตนาการ 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมสองภาษา 
2. โครงการ ออกมาเล่น - Active Play Active School 
3. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (จัดกระบวนการพัฒนาต่อยอดกิจกรรม) 

https://www.facebook.com/activeplayactiveschool/


มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรบริหำรจัดกำร 
ผลกำรประเมินตนเอง : ดี 
 2.1 ข้อมูล หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 

      โรงเรียนวัดศรีเมือง จัดมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
ร้อยละ ๗๕ โดยสถานศึกษาจัดให้มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 รายงานผลการพัฒนา
ตนเอง องค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย มีการจัดท าหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 75 จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยการจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพของ
เด็ก โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้าน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมกีฬาสี กีฬากลุ่มและกีฬาอ าเภอ มี
การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 75 โดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ส่งเสริมครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ โดยการจัดส่งครูผู้สอนปฐมวัยเข้าร่วมอบรมตามภาระงานและความต้องการการพัฒนา ครูมี
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ครูมีบันทึกการจัดท าสื่อ กิจกรรมการนิเทศการเรียนการ
สอน โดยเพ่ือนครูและผู้บริหารฯ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  ครูโดยผู้บริหาร
ให้การรับรองการใช้แผนฯ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอร้อยละ 75 โดย
ส่งเสริมให้ครูจัดมุมประสบการณ์ให้เด็ก มีห้องน้ าส าหรับอนุบาล  จัดให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 75 โดยการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ส่งเสริมให้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 

2.2 จุดเด่นจุดต้องพัฒนำและแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
ความสามารถและศักยภาพของเด็ก มีการจัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียน  ส่งเสริมครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ จัด
ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  

   - ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลย ี 
 

 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถครูในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 



มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ผลกำรประเมินตนเอง : ดี 
 
 3.1 ข้อมูล หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 

   โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ รอ้ยละ 75   โดยเน้นรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ แบบเรียนปนเล่น กิจกรรมตามมุมประสบการณ์ และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข โดยผ่านกิจกรรมกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง โรงเรียนได้จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยจัดให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 75   มีการบริการ ด้านอุปกรณ์
สถานศึกษา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยใช้ DLTV การใช้สื่อออนไลน์ youtube 
บทเรียนส าเร็จรูป จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ร้อยละ 75 มีการประเมินพัฒนาเด็กด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

3.2 จุดเด่นจุดต้องพัฒนำและแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
 จากการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายท าให้
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  

 
 

       ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษาชุมชน
หลากหลาย 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

1. โครงการสานสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียน 
2. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในระดับชั้นอนุบาล  

  

 

 

 
  



2.๒ ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ( 3 มำตรฐำน ) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน    ผลกำรประเมินตนเอง : ดี 

3.1 ข้อมูล หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 

 โรงเรียนวัดศรีเมืองได้จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของท้องถิ่น  ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องทั้งห้องเรียน ผ่าน
เกณฑ์การมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนน RT ร้อยละ 70   ผ่านะดับดี ขึ้นไป
ร้อยละ 100 นักเรียนมีการสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ  75กิจกรรมคิดค านวณคล่องทั้งห้องเรียน ร้อย
ละ 75   โรงเรียนได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน 
กิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละค า กิจกรรมส านวนสุภาษิตค าพังเพย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 57.50  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ  วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
40.13  ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ  ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นจาก ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  3.17 ซึ่งรวมเฉลี่ย ปี
การศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561  ร้อยละ 4.75 นักเรียนร้อยละ 75  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  โดยผ่านกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงและกิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรม STEM ที่ส่งผลให้นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับกลุ่มเครือข่าย 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา นักเรียนได้พัฒนามีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 
จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่าง นักเรียนเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะ
กับตนเอง โดยผ่านกิจกรรมแนะแนว  
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ท าให้ผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน    เพ่ือพัฒนาการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 
100 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย โดยผ่านกิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมกลุ่มสี  กิจกรรมน้องเคารพพ่ีพ่ีเคารพน้อง นักเรียน มี
ความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน   มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
สิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม สถานศึกษาได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมในด้านสุขภาพพลานามัย ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมกีฬาสี  กีฬากลุ่มและกีฬาอ าเภอ การตรวจสุขภาพนักเรียน 
การวัดสมรรถภาพนักเรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 75 มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคม  



1.2 จุดเด่นจุดต้องพัฒนำและแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
   นักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมืองมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้พัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การน าเสนอ การ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ต่ ากว่าระดับชาติ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

 
 

 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1. โครงการ ออกมาเล่น - Active Play Active School 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM และโครงงาน 
3. กิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa 

 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ผลกำรประเมินตนเอง : ดี 

 2.1 ข้อมูล หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 

 โรงเรียนวัดศรีเมือง จัดมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  
ร้อยละ 75 โดยสถานศึกษาจัดให้มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 รายงานผลการพัฒนา
ตนเอง องค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2560 มีการจัดท า
หลักสูตร สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 75 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมนิเทศ
ภายในเพ่ือน าผลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานห้องเรียน กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น   จัด
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา จัดให้มีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้าน มีการ

https://www.facebook.com/activeplayactiveschool/


วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน กิจกรรมกีฬาสี กีฬากลุ่มและกีฬาอ าเภอ  มีพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อย
ละ 75 โดยมีการวางแผนอัตราก าลัง การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน มีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ส่งเสริมครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
โดยการจัดส่งครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมตามภาระงานและความต้องการการพัฒนา ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนปี
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ครูมีบันทึกการจัดท าสื่อ กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน โดยเพ่ือนครูและ
ผู้บริหารฯ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  โดยผู้บริหารให้การรับรองการใช้แผนฯ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 75 โรงเรียนจัดให้มี
หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องสืบค้นข้อมูล จัด
ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์   ร้อยละ 75 โดยการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน 
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา จัดให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากศิษย์เก่า ส่งผลให้สถานศึกษามี
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

1.2 จุดเด่นจุดต้องพัฒนำและแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
โรงเรียนการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง  
มีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. จัดให้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

 โครงการสานสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียน 
  

 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ : ดี  

 3.1 ข้อมูล หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  มีดังนี้ 

 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 75 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เช่น 
โครงงานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประยุกต์ กิจกรรม STEM  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น อบรมร่วมกับสาธารณสุข ซึ่งการจัดกิจกรรม
เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก  แสดงความคิดคิดเห็น ฝึกการคิดและการปฏิบัติจริง จน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 75   การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูล ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการใช้ DLTV โปรแกรม google และ  โปรแกรม youtube ในการเตรียมการเรียนการ
สอน สื่อการสอน  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 สามารถสืบค้นข้อมูลจาก โปรแกรม google 
โปรแกรม youtube ในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจและบทเรียน ทั้งในและนอกเวลาเรียนได้   โรงเรียน
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก ร้อยละ 75 โดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนการสอน บันทึกหลังการสอน มีการผลิตสื่อการสอน ได้รับการนิเทศชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง โรงเรียน
จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าการพัฒนาผู้เรียนมาใช้ ร้อยละ 75  โดยผ่าน
กิจกรรมการวัดผลประเมินผลรายปี กิจกรรมอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น  ครูมีวิจัยในชั้นเรียน และน าผลของ
งานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือนักเรียน
ได้ทุกคนที่ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอน
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่ม
ปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

3.2 จุดเด่นจุดต้องพัฒนำและแนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช่ในชีวิตได้ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 ๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับชั้น ป.๑–ป.๓ ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะใน
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM และโครงงาน 
2. กิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนว pisa 

 



 สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม  
      ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  อยู่ในระดับ 3 ดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที ่๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับด ีมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับด ีมาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการอ่านระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 และผลการทดสอบระดับชาติ NT ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับด ี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล
การด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดี มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 256๑ 

ของโรงเรียนวัดศรีเมือง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 

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

                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดศรีเมือง 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 256๒ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 

 

 

                                        ลงชื่อ       สุททา  จันทร์เกษม 

(นายสุททา  จันทร์เกษม) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนวัดศรีเมือง 

 

 

                                        ลงชื่อ         ปิยะนุช  อาณาเขตต์ 

( นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง 

 

 

 



 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดศรีเมือง 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑    นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของ
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกันจึงยกเลิกประกาศโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตร ๙ (๓) ได้ก าหนด การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักที่ส าคัญข้อหนึ่งคือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ดังนั้นโรงเรียนวัดศรีเมืองจึงปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับปฐมวัย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง จึงประกาศใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 เพ่ือเป็นหลักใน
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีเมือง  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑6  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
                                                                       ปิยะนุช  อาณาเขตต์ 
                   (นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง 
 

 



กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมรำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดศรีเมือง 

เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีพ.ศ. ๒๕๖2 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ระดับดี 

  ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลก 

    เปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดี 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่  ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดี 
๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

มำตรฐำนที่  ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดี 
๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช่ใน

ชีวิตได้ 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๓.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

หมำยเหตุ  :  เกณฑ์กำรประเมินมีท้ังเชิง 
  - ปริมาณ  (มีตัวเลขก ากับ) 
  - คุณภาพ  (บอกระดับคุณภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีเมือง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  และได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดศรี
เมือง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดศรีเมือง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑6  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
                                                                       ปิยะนุช  อาณาเขตต์ 
                   (นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมรำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดศรีเมือง 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีพ.ศ. ๒๕๖2 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก  ระดับดี 
๑.๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได้ 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๔.  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มำตรฐำนที่  ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดี 
๒.๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มำตรฐำนที่  ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับดี 
๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๓.  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
หมำยเหตุ  :  เกณฑ์กำรประเมินมีท้ังเชิง 
  - ปริมาณ  (มีตัวเลขก ากับ) 
  - คุณภาพ  (บอกระดับคุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 



 
ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ชั้นอนุบำลปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 256๒ 
พัฒนำกำรด้ำน จ ำนวนนักเรียน ระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้ำนร่ำกำย 5 5   
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 5 4 1  
ด้ำนสังคม 5 5   
ด้ำนสติปัญญำ 5 3 2  
     

 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ชั้นอนุบำลปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 

พัฒนำกำรด้ำน จ ำนวนนักเรียน ระดับคุณภำพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ด้ำนร่ำกำย 4 4   
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 4 4   
ด้ำนสังคม 4 4   
ด้ำนสติปัญญำ 4 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 71.50 68.50 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 256๑ 

   แสดงจ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 
กำรอ่ำนออกเสียง  กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

4 100 4 100 4 100 
      จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินและน ำมำคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง ............4.............คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ................4.............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ .............4............คน  
 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพื้นที่     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
และร้อยละของผลต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ  25๖1 – 2562 

 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 
 2561 

ปีกำรศึกษำ 
 2562 

ผลต่ำง 

ด้ำนภำษำ    
ด้ำนค ำนวณ    
ด้ำนเหตุผล    

รวมเฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน    
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับข้ันพื้นฐำน ( O– NET ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 42.07 57.50 40.13 31.25 

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 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) ปีกำรศึกษำ 2561- 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่ำง 

ภำษำไทย 54.64 42.07 -12.57 

คณิตศำสตร ์ 40.56 57.50 16.94 

วิทยำศำสตร์ 35.28 40.13 5.13 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 25 31.25 6.25 

เฉลี่ย 38.87 42.74 3.87 

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET )  

ปีกำรศึกษำ 2562  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  



 
ค ำสั่ง โรงเรียนวัดศรีเมือง 

ที ่ 13 /๒๕๖2 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผล 

กำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตาม
หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา บัญญัติให้สถานศึกษา มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งได้ก าหนดทุกโรงเรียนต้องประเมิน
คุณภาพ การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๓๙ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและคณะกรรมการจัดท า  รายงานผลการประเมินตนเอง  (Self 
Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒562 ของโรงเรียนวัดศรีเมือง ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ วำงแผน ด ำเนินงำน อ ำนวยกำร ก ำกับติดตำมให้งำนประกัน
คุณภำพเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
  ๑.2 นางกุศล  ศรียี่สุ่น     กรรมการ 
  ๑.3 นายสมะพงษ์  บัวประเสริฐ   กรรมการ 
  ๑.4 นางสาวอิศรา  ทองดี    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.5 นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.6 นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน มีหน้ำที่ รับผิดชอบ ด ำเนินกำรพัฒนำ 
จัดเก็บข้อมูล สรุปผล และจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำน 
  ๒.๑ มำตรฐำนที่ 1 ข้อ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการค านวณ 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์   ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางวารีรัตน์  โพยมรัตน์   ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ 
    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒ มำตรฐำนที่ 1 ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา   กรรมการและเลขานุการ 



    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    ประกอบด้วย 
    ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
 ด ำเนินกำรพัฒนำ จัดเก็บข้อมูล สรุปผล และจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำน 
  ๓.๑ มำตรฐำนที่ ๒ ข้อ 2.1 การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอิศรา  ทองดี    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.2 มำตรฐำนที่ ๒ ข้อ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอิศรา  ทองดี    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.3 มำตรฐำนที่ ๒ ข้อ 2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
  หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์ 
  ๓.4 มำตรฐำนที่ ๒ ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ประกอบด้วย 

๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์ 
 
 
 
 



  ๓.5 มำตรฐำนที ่๒ ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ประกอบด้วย 

๑. นายสมะพงษ์  บัวประเสริฐ 
  ๓.6 มำตรฐำนที ่๒ ข้อ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
   และการจัดการเรียนรู้  
  ประกอบด้วย 
   ๑. นายสมะพงษ์  บัวประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 4. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ มีหน้ำที่ รับผิดชอบ ด ำเนินกำรพัฒนำ จัดเก็บข้อมูล สรุปผล และจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
มำตรฐำน 
  4.1 มำตรฐำนที่ 3 ข้อ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
   น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประกอบด้วย 
   ๑. นางกุศล  ศรียี่สุ่น 
  4.2 มำตรฐำนที ่3 ข้อ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ประกอบด้วย 
   ๑. นายสมะพงษ์  บัวประเสริฐ 
  4.3 มำตรฐำนที ่3 ข้อ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์       ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์   กรรมการและเลขานุการ 
   4.4 มำตรฐำนที ่3 ข้อ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
   พัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์       ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์   กรรมการและเลขานุการ 
   4.5 มำตรฐำนที ่3 ข้อ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ  
                    พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์       ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



 
 
 
 5. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) มี 
 หนา้ที่ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ. ก าหนด และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
    6.1 นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต ์   ประธานกรรมการ 
    6.2 นางวารีรัตน์  โพยมรัตน์    กรรมการ 
    6.3 นายสมะพงษ์  บัวประเสริฐ    กรรมการ 
    6.๔ นางกุศล  ศรียี่สุ่น     กรรมการ 
    6.5 นางสาวสุนิสา  ธรรมรักษา    กรรมการ 
    6.6 นางสาวอิสรา  ทองดี    กรรมการและเลขานุการ 
    6.7 นางสาวสิดาภรณ์  ไกรกิจราษฎร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและนักเรียนต่อไป โดยให้คณะกรรมการแต่ละมาตรฐานสรุปผลและรายงานผล 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
  สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
       ( นางสาวปิยะนุช  อาณาเขต์ ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีเมือง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


