
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนวัดคุ้งยาง 



คาํนํา 

 

 ตามพระราชบญัญติัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และแกไ้ขเ้พิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให ้

หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกนั

คุณภาพการศึกษาตอ้งดาํเนินอย่างต่อเน่ือง โดยจดัทาํการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัและเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนาํไปสู่การพฒันามาตรฐานการศึกษา

เพื่อรอรับการประเมินภายนอกรอบ ๔ ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  รายงานการประเมินของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๖๖๒ ท่ีระบุให้สถานศึกษาแต่

ละแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด พร้อมทั้งจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ สถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนดไว ้จดัให้มีการ ประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาํเนินการเพื่อพฒันา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ี

กาํกบัดูแลสถานศึกษาเป็นประจาํทุกปี 

          เอกสารรายงานประจาํปีของสถานศึกษาฉบบัน้ี ประกอบส่วนสําคญั คือ บทสรุปของ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ส่วนท่ี ๑ ขอ้มูลพื้นฐาน ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนท่ี ๓  สรุปผล 

การประเมินและแนวทางการพฒันา และส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก 

          โรงเรียนวดัคุง้ยางขอขอบคุณคณะกรรมการดาํเนินงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัทาํการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบบัน้ี 

และหวงัว่า เอกสารรายงานฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในปี

ถดัไป และ เป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและ

เขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ต่อไป 

 

 

                                                                                โรงเรียนวดัคุง้ยาง 

          ๗   เมษายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 

ก 



สารบัญ 

 

เร่ือง หน้า 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเอกสาร ๑ 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร ๒ 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา ๔ 

 ขอ้มูลทัว่ไป ๔ 

 ขอ้มูลครูและบุคลากร ๕ 

 ขอ้มูลนกัเรียน ๗ 

 สรุปขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา ๙ 

 ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียน ๑๕ 

ส่วนที ่๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวยั   ๒๒ 

 ระดบัปฐมวยั ๒๒ 

        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ๒๒ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก ๒๓ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ๒๖ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั   ๓๐ 

 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ๓๓ 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๓ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเ้รียน ๓๓ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ๕๔ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ๕๙ 

ส่วนที ่๓ สรุปผล  และแนวทางการพฒันา ๖๕ 

 ระดบัปฐมวยั ๖๕ 

 ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖๖ 

ส่วนที ่๔ ภาคผนวก     ๖๙ 

 ประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยาง เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ๗๐ 

ระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 

ข 



สารบัญ 

เร่ือง หน้า 

• มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนวดัคุง้ยาง ๗๑ 

• มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัคุง้ยาง ๗๓ 

• ประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยางเร่ือง    กาํหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 

๗๕ 

• ประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยางเร่ือง    กาํหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๗๘ 

• คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๒            

• คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียน            

วดัคุง้ยางปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

๘๕ 

 

      ๘๙ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



๑ 
 

 

บันทกึการพจิารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนวดัคุ้งยาง 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

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

                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัคุง้ยาง   

เม่ือวนัท่ี  ๑  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์ใชร้ายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดัและสาธารณชนได ้  

 

 

 

                                                          ลงช่ือ 

(นายจินตศกัด์ิ   แสงเมือง) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 

 

                                                          ลงช่ือ   

( นายอลงกรณ์   หงษผ์ว้ย) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 

 

 

 

 



๒ 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ช่ือโรงเรียนวดัคุง้ยาง  หมู่ท่ี ๒  ตาํบลไกรนอก  อาํเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั 

สังกดั: สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๑โทรศพัท๐์๕๕ ๖๕๗๒๘๔  โทรสาร - 

เปิดสอนระดบัชั้น  อนุบาล ๒   ถึงระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ผูบ้ริหาร   ๑  คน  ครู  ๑๙  คน  นกัเรียน  ๑๕๕  คน  นกัเรียนท่ีมีความพิเศษ ๗ คน 

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลศิ 

           จากผลการดาํเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลใหจ้ดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาประสบผลสาํเร็จ

ตามเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนดไวใ้นแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวา่ไดร้ะดบัดีเลิศ ทั้งน้ี

เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็กอยูใ่นระดบัดี  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ 

อยูใ่นระดบัดีเลิศ  และมาตรฐานท่ี ๓ การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั   อยูใ่นระดบัดีเลิศ 

ทั้งน้ีผลพฒันาการเด็กในดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนด 

การพฒันาดา้นร่างกาย เด็กร้อยละ ๗๘.๘๐ มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยัเด็กมีนํ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน  

มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยัมีร่างกายแขง็แรงสามารถดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภยัของตนเอง  ไดร้ะดบั 

ดีเลิศข้ึนไป   การพฒันาดา้นอารมณ์  จิตใจ เด็กร้อยละ ๙๐.๖๒  มีพฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยูใ่นระดบัดีเลิศข้ึนไป   การพฒันาดา้นสังคม  เด็กร้อยละ ๙๑.๔๘   ปฏิบติักิจวตัร

ประจาํวนัไดด้ว้ยตนเองเล่นหรือทาํงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกบัคนอ่ืนไดเ้ล่นเป็นกลุ่มมีกติกาขอ้ตกลง  เขา้ใจ

ความรู้สึกของผูอ่ื้นมากข้ึน ช่วยเหลือตวัเองไดดี้ รู้จกัมารยาททางสังคม อยูใ่นระดบัดีเลิศข้ึนไป  เด็กร้อยละ ๙๓.๑๘  

สนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตั้งคาํถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยมีความสามารถในการคิด      

รวบยอดการคิดแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจเร่ืองง่าย ๆไดจ้ากโครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียน

ระดบัปฐมวยักิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกวา้งส่งผลใหเ้ด็กร้อยละ ๙๓.๑๙  มีพฒันาการดา้นสติปัญญาส่ือสารไดมี้ทกัษะ

การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  อยูใ่นระดบัดีเลิศ 

ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการโรงเรียนมีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคลอ้งกบั

บริบทของทอ้งถ่ิน  มีการนาํหลกัสูตรการเรียนรู้มาประยุกตเ์ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในชีวติจริงของผูเ้รียนครอบครัว

ชุมชน มีการจดัครูครบทุกชั้นโดยมีจบเอกปฐมวยัโดยตรง ๑  คน จบเอกพลศึกษา ๑ คน แต่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์

ทางการสอนปฐมวยัมามากกวา่ ๒๐ ปี มีการส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์มีการวางแผน

และเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 

สภาพบรรยากาศภายในหอ้งเรียนและภายนอกมีความสะอาดร่มร่ืนมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกมีมุมประสบการณ์ 

และมีส่ือท่ีเอ้ือต่อการเรียน จดัใหมี้ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์

หอ้งเรียนมีคอมพิวเตอร์/โนต้บุก๊ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต สามารถจดัการเรียนการสอนไดร้วดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
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ดา้นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั ครูทุกคนมีแผนการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็ก  

มีพฒันาการครบทั้ง ๔ ดา้น มีทกัษะทางภาษากระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งมีจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค ์ โดยจดักิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ดว้ยการใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายเนน้ใหเ้ด็กทุกคน

ไดเ้รียนรู้อยา่งทัว่ถึงทุกคน  ใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลายและสรุปรายงานผล

พฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับด ี

จากผลการดาํเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลใหจ้ดัการพฒันาคุณภาพการศึกษาประสบ

ผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนดไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา่ มาตรฐานท่ี ๑ 

คุณภาพของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี   มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ  อยูใ่นระดบั ดี  และ

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั อยูใ่นระดบั ดีเลิศ  ทั้งน้ีมีผลการประเมิน

ดงัน้ี    

๑. คุณภาพของผูเ้รียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ในการเรียน มีความสามารถในการส่ือสารและการคิด

คาํนวณ  ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๗๓  จากการจดักิจกรรมของโรงเรียนการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

ทั้งหอ้งเรียน  อยูใ่นระดบัดี   ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)  

อยูใ่นระดบัดี   ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระ อยูใ่นระดบั ๓  ข้ึนไป  

ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๒   ส่วนดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเลิศ   ร้อยละ ๘๘.๒๘    

ผลจาการพฒันาดา้นคุณภาพผูเ้รียน พบวา่ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีความรับผดิชอบ 

มีวนิยั  มีภาวะผูน้าํและมีจิตอาสา มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน  และความเป็นไทย  ซ่ึงเป็นผลจากการจดักิจกรรม 

ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ กิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  วนัสาํคญัของชาติ  การสวดมนต ์นัง่สมาธิตอนเชา้ 

๒. ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้วสิัยทศัน์และมีภาวะผูน้าํ   

มีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัชุมชนและมีการแสวงหาความร่วมมือในการใชท้รัพยากรจากชุมชน  ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการ

พฒันาตนเอง ใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  สนบัสนุนใหค้รูเล่ือนวทิยฐานะ โรงเรียนมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และ

พนัธกิจท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดสวยงาม เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  มีการจดัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีพร้อมใชง้าน    

และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทุกหอ้งเรียน 

๓. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั พบวา่ อยูใ่นระดบัดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 

๗๖.๔๘ จดัการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด ใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 

ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  ทาํการวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม

บริบทของโรงเรียน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน

รัก และเรียนรู้อยา่งมีความสุข   
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

  

          โรงเรียนวดัคุง้ยาง ท่ีตั้ง ๒  หมู่ท่ี ๔ ตาํบลไกรนอก   อาํเภอกงไกรลาศ   จงัหวดัสุโขทยั  สังกดัสาํนกังาน    

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๑ โทรศพัท:์ ๐๕๕ ๖๕๗๒๘๔ โทรสาร: ๐๕๕ - ๖๕๗๒๘๔                                  

G-mail:kungyangschool@gmail.com      Facebook:kungyangschool@gmail.com  ไดรั้บอนุญาตจดัตั้ง               

เม่ือวนัท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๔๖๒   เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

         ผูบ้ริหารสถานศึกษาช่ือ  นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย  การศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

ดาํรงตาํแหน่งท่ีโรงเรียนน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน                      

โทรศพัท ์ ๐๘๙ ๔๖๑๙๔๘๕    E-mail  alongkorn.hg๔๘๕@gmail.com   

          วสัิยทัศน์ของโรงเรียน ( Vision ) 

 โรงเรียนวดัคุง้ยาง มุ่งเนน้พฒันาการศึกษา ใหน้กัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล          

ดว้ยระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ   ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันา     

อยา่งเตม็ศกัยภาพ  มุ่งมัน่จดัการศึกษาใหมี้ความรู้ตามมาตรฐานพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม  มีทกัษะกระบวน     

การคิด  ดาํรงชีวติแบบพอเพียง  รักษค์วามเป็น ไทยมีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและสถานศึกษา   

        พนัธกจิ (Mission)  ๕  ประการ 

๑.  พฒันาการบริหารจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ  PDCA โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๒.  ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้การใช ้ICT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจดัหาส่ือนวตักรรม เทคโนโลย ี    

และพฒันาศกัยภาพการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลย ีใหแ้ก่บุคลากร เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ช่วยใหน้กัเรียน

ไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

๓.  จดัการศึกษาใหน้กัเรียนรู้จกัคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพื่อใหก้า้วทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยบีนพื้นฐานความเป็นไทย  ควบคู่

ความเป็นสากล 

๔.  พฒันาสภาพภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงามปลอดภยัภายใต้

บรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

๕.  พฒันาพฤติกรรมนกัเรียนดว้ยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะการดาํรงชีวิต ใหเ้ป็น

คนดี มีวนิยั มีคุณธรรม มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง มีสุขภาพจิตท่ีดีปราศจากอบายมุขและ ส่ิงเสพติด สามารถ

ดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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เป้าหมาย 

๑.   มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  เนน้การมีส่วนร่วมจากชุมชน และองคก์รในทอ้งถ่ิน เพื่อความ

โปร่งใสตรวจสอบได ้ รวมทั้งมีระบบนิเทศ  ติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

๒.  สถานศึกษาและผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ดา้น  ICT แหล่งเรียนรู้อยา่ง            

มีประสิทธิภาพ 

๓.  สถานศึกษาพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผูน้าํการเรียนรู้อยา่ง        

มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา  และเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

๔.   ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา        

ของชาติ  สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

๕.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาจิตพิสัย  ใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม จิตสาํนึกในความเป็นไทย 

ปรัชญาโรงเรียน        เรียนดี  มีวนิยั  ใฝ่คุณธรรม 

คําขวญั                      สะอาด  เขียวขจี  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม 

อตัลกัษณ์โรงเรียน    โรงเรียนส่งเสริมระเบียบวินยัและคุณธรรม 

เอกลกัษณ์โรงเรียน    รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตราประจําโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

สีประจําโรงเรียน 

“เหลือง - ฟ้า ” 

สีเหลือง    หมายถึง   ความฉลาด ความเมตตา มองโลกในแง่ดี 

สีฟ้า          หมายถึง   ความสุขสบาย ความนุ่มนวล ความปลอดโปร่งโล่งใจ ความผอ่นคลายความสงบ 
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๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 

๑) จาํนวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู 
พนกังาน

ราชการ 
ครูอตัราจา้ง 

เจา้หนา้ท่ี

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จาํนวน ๑ ๑๒ ๑ ๑ ๔ ๑๙ 

 ๒) วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ตํ่ากวา่ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จาํนวน ๑ ๑๓ ๕ - ๑๙ 

 ๓) สาขาวชิาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวชิา จาํนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวชิา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๒ - 

๒. ภาษาไทย ๑ ๑๙ 

๓. คณิตศาสตร์ - ๒๕ 

๔. วทิยาศาสตร์ ๒ ๑๘ 

๕.ชีววทิยา ๑ - 

๖. ภาษาองักฤษ ๑ ๑๙ 

๗. สังคมศึกษา ๓ ๒๔ 

๘. พลศึกษา ๑ ๑๙ 
๙. เกษตร ๓ ๑๘ 
๑๑.เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑ - 
๑๒.ปฐมวยั ๑ ๒๕ 
๑๓.การประถม ๑ ๒๐ 
๑๔.นิเทศศาสตร์ ๑ - 
๑๕.ดนตรี ๑ ๙ 

รวม ๑๙  
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

 

จาํนวนนกัเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวมทั้งส้ิน   ๑๕๕    คน 

ระดบัชั้นเรียน จาํนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๕ ๘ ๑๓ ๑๓ 

อ.๓ ๑ ๗ ๗ ๑๔ ๑๔ 

รวม ๒ ๑๒ ๑๕ ๒๗ ๑๔ 

ป.๑ ๑ ๗ ๙ ๑๖ ๑๖ 

ป.๒ ๑ ๗ ๖ ๑๓ ๑๓ 

ป.๓ ๑ ๕ ๑๑ ๑๖ ๑๖ 

ป.๔ ๑ ๑๓ ๖ ๑๙ ๑๙ 

ป.๕ ๑ ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๒๑ 

ป.๖ ๑ ๙ ๔ ๑๓ ๑๓ 

รวม ๖ ๕๒ ๔๖ ๙๘ ๑๖ 

ม.๑ ๑ ๖ ๗ ๑๓ ๑๓ 

ม.๒ ๑ ๙ - ๙ ๙ 

ม.๓ ๑ ๔ ๔ ๘ ๘ 

รวม ๓ ๑๙ ๑๑ ๓๐ ๑๐ 

รวมทั้งหมด ๑๑ ๘๓ ๗๒ ๑๕๕ ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

เปรียบเทยีบข้อมูลจํานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปี ปฐมวยั ประถม มัธยม 

๒๕๖๐ ๒๔ ๑๐๐ ๓๔ 

๒๕๖๑ ๒๑ ๙๕ ๓๐ 

๒๕๖๒ ๒๗ ๙๘ ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผลการประเมินระดับปฐมวัย  (ข้อมูล  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

       นกัเรียนชั้นอนุบาล ๒-๓ ท่ีเขา้รับการประเมิน จาํนวน ๒๗ คน 

 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินพฒันาการแต่ละดา้นในระดบั ๓ ข้ึนไป 

ระดบัชั้น 
ผลการประเมินพฒันาการนกัเรียนดา้น 

ครบทั้ง ๔ดา้น 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๒ ๗๙.๔๘ ๘๓.๔๓ ๘๔.๔๔ ๘๙.๑๐ ๘๔.๑๑ 

อ.๓ ๗๘.๕๗ ๙๗.๘๐ ๙๘.๕๑ ๙๗.๒๕ ๙๓.๐๓ 

รวม ๑๕๗.๖ ๑๘๑.๒๓ ๑๘๒.๙๕ ๑๘๖.๓๕ ๗๐๘.๑๓ 

ร้อยละ ๗๘.๘ ๙๐.๖๒ ๙๑.๔๘ ๙๓.๑๘ ๘๘.๒๗ 

 

       
 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

๑) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั ๓ ข้ึนไป 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดบัชั้น 

รายวชิา(พื้นฐาน) 
ภา

ษ
าไ

ท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา

ศา
ส

ตร์
 

ส
ังค

มศึ
กษ

าฯ
 

ป
ระ

วตัิ
ศา

ส
ตร์

 

สุ
ขศึ

กษ
าฯ

 

ศิล
ป

ะ 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษ

าอ
งัก

ฤษ
 

ห
น

า้ที่
พ

ลเ
มือ

ง 

ป.๑ ๑๑ ๘ ๑๐ ๘ ๘ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๐ ๑๔ 

ป.๒ ๘ ๙ ๙ ๑๐ ๙ ๙ ๑๑ ๑๐ ๗ ๑๐ 

ป.๓ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๐ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๓ ๑๐ 

ป.๔ ๑๖ ๑๒ ๑๖ ๑๒ ๑๑ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๑๓ ๑๗ 

ป.๕ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๖ ๙ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๙ ๑๖ 

ป.๖ ๗ ๗ ๖ ๘ ๔ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๒ ๙ 

ม.๑ ๑๐ ๘ ๕ ๑๓ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๑๓ ๙ ๑๐ 

ม.๒ ๘ ๖ ๕ ๒ ๑ ๘ ๘ ๙ ๒ ๕ 

ม.๓ ๘ ๕ ๓ ๘ ๘ ๘ ๗ ๘ ๑ ๘ 

รวม ๘๙ ๗๕ ๗๔ ๘๘ ๗๐ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๒๐ ๗๖ ๙๙ 

เฉลีย่ร้อยละ ๖๙.๕๓ ๕๘.๕๙ ๕๗.๘๑ ๖๘.๗๕ ๕๔.๖๙ ๙๒.๑๙ ๙๒.๑๙ ๙๓.๗๕ ๕๙.๓๗ ๗๗.๓๔ 

 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดบั ๓ ข้ึนไป 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
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สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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สขุศกึษา 
ศลิปะ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ภาษาองักฤษ 

หนา้ทีพ่ลเมอืง 

รอ้ยละ 



๑๑ 
 

๒) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน  ในระดบัดีข้ึนไป 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 

ระดับช้ัน 

 

 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

 

ผลการประเมิน 

 

ระดับดี

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๖ ๘ ๕ ๓ - ๑๓ ๘๑.๒๕ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ ๑๓ ๕ ๕ ๓ - ๑๐ ๗๖.๙๒ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ ๑๖ ๓ ๘ ๕ - ๑๑ ๖๘.๗๕ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ ๑๙ ๓ ๖ ๔ - ๙ ๔๗.๓๗ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ ๒๑ ๖ ๘ ๗ - ๑๔ ๖๖.๖๗ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ๑๓ ๕ ๕ ๓ - ๑๐ ๗๖.๙๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑๓ ๓ ๗ ๓ - ๑๐ ๗๖.๙๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ ๙   ๗ ๒ - ๗ ๗๗.๗๘ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ๘ ๒ ๕ ๑ - ๗ ๘๗.๕๐ 

รวม ๑๒๘ ๓๕ ๕๖ ๓๑  ๙๑  

เฉลีย่ร้อยละ ๒๘.๑๓ ๔๖.๐๙ ๒๕.๗๘  ๗๑.๐๙  

 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์และขียน 

ในระดบัดีข้ึนไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

๓) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

จาํแนกตามระดบัคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

ระดับช้ัน 

 

 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

 

ผลการประเมิน 

 

ระดับดี

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ๑๖ ๑๒ ๓ ๑ - ๑๕ ๙๓.๗๕ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๒ ๑๓ ๘ ๕ - - ๑๓ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ ๑๖ ๗ ๔ ๕ - ๑๑ ๖๘.๗๕ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ ๑๙ ๑๓ ๖ - - ๑๙ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๕ ๒๑ - ๒๑ - - ๒๑ ๑๐๐ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ๑๓ ๒ ๙ ๒ - ๑๑ ๘๔.๖๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑๓ - ๑๐ ๓ - ๑๐ ๗๖.๙๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ ๙ - ๕ ๔ - ๕ ๕๕.๕๖ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ๘ ๘ - - - ๘ ๑๐๐ 

รวม ๑๒๘ ๕๐ ๖๓ ๑๕ ๐ ๑๑๓  

เฉลีย่ร้อยละ ๑๐๐ ๓๙.๐๖ ๔๙.๒๒ ๑๑.๗๒ ๐ ๘๘.๒๘  

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

จาํแนกตามระดบัคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๑๓ 
 

         ๔) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในระดบัผา่นข้ึนไป 

สมรรถนะสาํคญั 
ผลการประเมิน ระดบัผา่น 

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร ๕ ๔ ๔  ๑๓ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการคิด ๕ ๕ ๒ ๑ ๑๒ ๙๒.๓๑ 

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา ๓ ๕ ๕  ๑๓ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ ๖ ๕ ๒  ๑๓ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ๒ ๘ ๓  ๑๓ ๑๐๐ 

รวม ๑๘ ๒๙ ๑๗ ๑ ๖๔ ๙๘.๔๖ 

๕) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ในระดบัผา่นข้ึนไป 

สมรรถนะสาํคญั 
ผลการประเมิน ระดบัผา่น 

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร ๕ ๑ ๒  ๘ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการคิด ๒ ๓ ๓  ๘ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา ๓ ๕   ๘ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ ๕ ๓   ๘ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ๔ ๒ ๒  ๘ ๑๐๐ 

รวม ๒๐ ๑๕ ๕  ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
 

       ๖)  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผา่น ไม่ผา่น 

ป.๑ ๑๖ ๑๔ ๒ ๘๗.๕๐ 

ป.๒ ๑๓ ๑๒ ๑ ๙๒.๓๑ 

ป.๓ ๑๖ ๑๖ - ๑๐๐ 

ป.๔ ๑๙ ๑๙ - ๑๐๐ 

ป.๕ ๒๑ ๒๑ - ๑๐๐ 

ป.๖ ๑๓ ๑๓ - ๑๐๐ 

ม.๑ ๑๓ ๑๓ - ๑๐๐ 

ม.๒ ๙ ๙ - ๑๐๐ 

ม.๓ ๘ ๘ - ๑๐๐ 

รวม ๑๒๘ ๙๗.๖๖ ๒.๓๔  
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ร้อยละ 

รอ้ยละ 



๑๕ 
 

๑.๕  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

 

๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
   

ความสามารถ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

ระดบัโรงเรียน ๗๑.๕๓ ๗๖.๘๗ ๗๔.๒๐ 

ระดบัเขตพื้นท่ี ๗๒.๕๓ ๗๔.๖๐ ๗๓.๕๗ 

ระดบัประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

            เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (RT) ขั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑                            

และร้อยละของผลต่างระหวา่งปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ร้อยละของผลต่าง

ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๒๘.๗๖ ๗๑.๗๓ +๔๒.๗๗ 

การอ่านรู้เร่ือง ๕๓.๐๖ ๗๖.๘๗ +๒๓.๘๑ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๔๐.๙๑ ๗๔.๒๐ +๓๓.๒๙ 

 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการ อ่านของผู้เรียน (RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

๑.๖ ผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

 

๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT)ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดบัโรงเรียน ระดบัสพฐ. ระดบัประเทศ 

ดา้นภาษา    

ดา้นคาํนวณ    

รวมความสามารถทั้ง   ๒ ดา้น    

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 



๑๗ 
 

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑- ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ร้อยละของผลต่าง 

ระหวา่งปีการศึกษา 

ดา้นภาษา ๔๙.๙๑   

ดา้นคาํนวณ ๕๓.๔๔   

ดา้นเหตุผล ๔๔.๗๐   

รวมความสามารถทั้ง ๓ ดา้น ๔๙.๓๕   

 

        ๑.๗  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวชิา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย ๔๗.๘๘ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 

คณิตศาสตร์ ๓๖.๕๐ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 

วทิยาศาสตร์ ๓๖.๔๕ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 

ภาษาองักฤษ ๒๕.๗๕ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 

 

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดบัโรงเรียน 

ระหวา่งปีการศึกษา ๒๕๖๑ กบัปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวชิา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา๒๕๖๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒ ผลต่างระหวา่งปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๖๒.๓๒ ๔๗.๘๘ -๑๔.๔๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๘.๙๓ ๓๖.๕๐ -๒.๔๓ 

วทิยาศาสตร์ ๔๓.๒๙ ๓๖.๔๕ -๖.๘๔ 

ภาษาองักฤษ ๓๖.๔๓ ๒๕.๗๕ -๑๐.๖๘ 

เฉลีย่รวม ๔๕.๒๔ ๓๖.๖๕ -๘.๖๐ 

 

 

 



๑๘ 
 

 

๑.๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวชิา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดบัโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย ๕๐.๕๐ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๖.๕๐ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 

วทิยาศาสตร์ ๓๐.๔๔ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 

ภาษาองักฤษ ๒๔.๐๐ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดบัโรงเรียน 

ระหวา่งปีการศึกษา ๒๕๖๑ กบัปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวชิา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหวา่งปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๐.๗๓ ๕๐.๕๐ -๐.๒๓ 

คณิตศาสตร์ ๒๑.๐๙ ๑๖.๕๐ -๔.๕๙ 

วทิยาศาสตร์ ๓๕.๒๗ ๓๐.๔๔ -๔.๘๓ 

ภาษาองักฤษ ๒๕.๒๗ ๒๔.๐๐ -๑.๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



๑๙ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก ๔ ดีเลศิ 

๑.๑ เด็กมีการพฒันาดา้นร่างกายแขง็แรงมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนและ

ดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

๓ ดี 

๑.๒ เด็กมีการพฒันาดา้นอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสม 

กบัวยั 

๔ ดีเลศิ 

๑.๓ เด็กมีการพฒันาการดา้นสังคมช่วยเหลือตนเองมีมารยาทตามวฒันธรรมไทยและ

เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๔ ดีเลศิ 

๑.๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐานทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และแสวงหาความรู้ได ้

๔ ดีเลศิ 

มาตรฐานที ่๒กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔ ดีเลศิ 

๒.๑ โรงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง๔ดา้นสอดคลอ้งกบั

วถีิชีวติของครอบครัวชุมชนและบริบทของทอ้งถ่ิน 

๕ ยอดเยีย่ม 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการชั้นเรียนโดยจดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน ๔ ดีเลศิ 

๒.๓ ส่งเสริมใหค้รูมีการพฒันาตนเองจนมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ ๔ ดีเลศิ 

๒.๔ มีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอต่อผูเ้รียน ๔ ดีเลศิ 

๒.๕ มีการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน          

การจดัประสบการณ์และพฒันาครู 

๔ ดีเลศิ 

๒.๖ มีระบบบริหารอยา่งมีคุณภาพโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔ ดีเลศิ 

มาตรฐานที ่ ๓ การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นสําคัญ ๔ ดีเลศิ 

๓.๑ ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทั้ง๔ดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ ๔ ดีเลศิ 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง จากการเล่น และปฏิบติัอยา่ง            

มีความสุข 

๔ ดีเลศิ 

๓.๓ ครูจดับรรยากาศหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ๕ ยอดเยีย่ม 

๓.๔ ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลายและ

นาํผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

๔ ดีเลศิ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลศิ 

 



๒๐ 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๓ ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน   

      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคาํนวณ           ๓ ดี 

      ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ

คิดเห็น และแกปั้ญหา 

๓ ดี 

      ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ๑ กาํลงัพฒันา 

     ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ๓ ดี 

     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ๓ ดี 

     ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 

๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน   

       ๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด ๔ ดีเลิศ 

      ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ๔ ดีเลิศ 

      ๓) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ ดีเลิศ 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓ ดี 

๒.๑  มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษากาํหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษา สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

๔ ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีไดก้าํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จไว ้

๓ ดี 

๒.๓  มีการดาํเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นตามหลกัสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๓ ดี 

๒.๔  มีการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ๓ ดี 

๒.๕  มีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ๔ ดีเลิศ 

๒.๖  มีการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ

เรียนรู้ 

๓ ดี 



๒๑ 
 

 

มาตรฐาน  ระดับ

คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ๔ ดีเลศิ 

๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถนาํไปประยกุต ์          ใช้

ในชีวติประจาํวนัได ้

๔ ดีเลิศ 

๓.๒  ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 

 ๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและนาํผลมาพฒันาผูเ้รียน ๔ ดีเลิศ 

 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุง            การ

จดัการเรียนรู้ 

๓ ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๓ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

           โรงเรียนวดัคุง้ยาง ดาํเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ ๒๕๖๑ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดงัน้ี 
๑. การประเมินตนเองระดบัปฐมวยั  มี  ๓ มาตรฐาน  คือ 

  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก 

  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารจดัการ 

  มาตรฐานท่ี ๓  การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั 

๒.การประเมินตนเองระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ๓ มาตรฐาน  คือ 

  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเ้รียน 

  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารจดัการ 

  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 โรงเรียนวดัคุ้งยาง  มีผลการประเมินตนเองทั้งสองระดับ  โดยมีรายละเอียดสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 

ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวยั 

  

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลศิ (ระดบั ๔) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ดีเลศิ (ระดบั ๔) 

มาตรฐานท่ี ๓ การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั ดีเลศิ (ระดบั ๔) 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลศิ 

 



๒๓ 
 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพ ดีเลศิ 

กระบวนการพฒันา  

           โรงเรียนวดัคุง้ยางมีกระบวนการพฒันาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง      

มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองไดเ้ด็กไดรั้บประทานอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลกัษณะ  ปริมาณ

เหมาะสมตามวยั มีกิจกรรมแปรงฟันหลงัรับประทานอาหารกลางวนัทุกวนั  มีการควบคุมดูแลใหเ้ด็กด่ืมนม        

เป็นประจาํทุกวนัอยา่งสมํ่าเสมอ  มีการชัง่นํ้าหนกั วดัส่วนสูงทุกเดือนตลอดปีการศึกษา  จดักิจกรรมหลกั ๖ 

กิจกรรม ออกกาํลงักายก่อนเขา้เรียนทุกวนั มีสนามเด็กเล่นท่ีแขง็แรงปลอดภยัสาํหรับเด็ก มีการทาํขอ้ตกลงในการ

ทาํกิจกรรมร่วมกนั เพื่อความปลอดภยัของเด็กหลีกเล่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเล่น  มีการจดักิจกรรม

สุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกายใหก้บัเด็ก  และไดรั้บความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลไกรนอกดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามยัของเด็กนอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ล่นกีฬาตามความสามารถ

ของเด็กแข่งขนักีฬาสีโรงเรียน  กีฬากลุ่ม  และอาํเภอ  ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกายโดยจดัโครงการ ร.ด.นอ้ยเดิน

ทางไกล เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการทาํกิจกรรมร่วมกนัผูป้กครอง ชุมชน  และทุกฝ่าย       

ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการของเด็กมุ่งมัน่พฒันาให้เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ

ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ไดจ้ากการปลูกฝังลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหวเพื่อใหเ้ด็ก   

มีความสุขสนใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทางดา้นศิลปะดนตรี  เพื่อเสริมสร้างใหเ้ด็ก

เกิดจินตนาการและมีอารมณ์ผอ่งใสส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ  แบ่งปันนํ้าใจ รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นตามวยั

โครงการ ร.ด.นอ้ยเดินทางไกล   มีการปลูกฝังใหเ้ด็กมีความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่เอาส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  

จากกิจกรรมทาํความดีเก็บของเก็บเงิน  ไดส่้งครูเด็กมีความมัน่ใจกลา้พูดกลา้แสดงออกยิม้แยม้แจ่มใสไดแ้สดงออก

ตามศกัยภาพของตนมีความมุ่งมัน่พฒันาการให้แก่เด็ก   เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัไดมี้พฒันาการดา้นสังคม  

สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  โดยมีโครงการและกิจกรรมเด็กมีวนิยัในตนเอง มีสมัมา

คารวะกบัผูใ้หญ่  มีมารยาทท่ีดีรู้จกัสวสัดีขอบคุณ ขอโทษ  และฝึกการไหวอ้ยา่งถูกวธีิก่อนเขา้หอ้งเรียนทุกวนั

ช่วยเหลือตนเอง  ในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัสามารถรับประทานอาหารดว้ยตนเองและมีมารยาท 

ในการรับประทานอาหารรู้จกัดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกหอ้งเรียน โดยการจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบรู้จกัช่วยเหลือ  แบ่งปันเพื่อนในหอ้งเรียนทาํงานร่วมกบัเพื่อน ๆ ได ้  โดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม  

ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้   รู้จกัเก็บของเล่น ส่ิงของเคร่ืองใชข้องตน  และของส่วนรวม ปลูกฝังใหน้กัเรียน

รู้จกัประเพณีวฒันธรรม ดว้ยกิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยรู้จกัทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจดักิจกรรมวนั

สาํคญัทางชาติกิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เช่น วนัพอ่ วนัแม่ วนัไหวค้รู วนัลอยกระทง  วนัเขา้พรรษา

เด็กไปเวยีนเทียน ทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางศาสนา  การแสดงมุทิตาจิตคาราวะต่อคุณครูทุกคนเม่ือจบ

การศึกษาแต่ละปี และไดส่้งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรู้ไดจ้าก โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย โครงการค่ายวทิยาศาสตร์  ทาํให้เด็กไดค้น้ควา้หาความรู้ไดล้งมือ

ปฏิบติัจริงจากการทดลอง ๒๐ กิจกรรมไดส้ังเกต และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์จกัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน   



๒๔ 
 

จากการทาํโครงงานนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย เร่ืองขา้วโพดแสนอร่อย ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 

รอบตวัรู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้กลา้ซกัถามเพือ่สืบคน้หาคาํตอบมีการจดักิจกรรมวนัภาษาไทยเ  พื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

มีทกัษะทางภาษา  มีนิสัยรักการอ่าน  ใหเ้ด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองอ่านใหค้รูและเพื่อนฟังมีการส่งเสริม

สนบัสนุนใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการในระดบัต่าง ๆ เช่น  แข่งขนัการป้ันดินนํ้ามนั      

และการสร้างภาพดว้ยการ ฉีก ตดั ปะกระดาษ   มีการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปะ ส่งเสริมใหเ้ด็กไดน้าํเสนอ

ผลงานดว้ยภาษาท่ีเหมาะสมตามวยั   จดักิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนเพื่อใหเ้ด็กไดป้ฏิสัมพนัธ์กบั

บุคคลภายนอกเรียนรู้นอกสถานท่ีไดป้ฏิบติั  และคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์จริง 

 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 

๑) เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล

ความปลอดภยัของตนเองได ้

๗๐ ๗๘.๘๐ สูงกวา่เป้าหมาย 

๒) เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออก   

ทางอารมณ์ได ้

๘๐ ๙๐.๖๒ 

 

สูงกวา่เป้าหมาย 

๓) เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก 

ท่ีดีของสังคม 

๘๐ ๙๑.๔๘ สูงกวา่เป้าหมาย 

๔) เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิด

พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได ้

๗๐ ๙๓.๑๘ สูงกวา่เป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ๘๘.๕๒ ระดับดีเลศิ 

ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

    ๑.  เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกายท่ีเหมาะสมตามวยัมีความพร้อมดา้นร่างกายมากข้ึนมีความคล่องแคล่ว

สามารถทาํกิจกรรมต่างๆได ้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวยัสามารถช่วยเหลือตนเอง และตดัสินใจดว้ยตนเอง      

ซ่ึงส่งผลทาํใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ การแข่งขนัโยนบอล รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ 

การแข่งขนัชกัเยอ่ชาย และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ การแข่งขนัฟุตบอลชาย ระดบัอาํเภอ  จากกิจกรรม ร.ด.

นอ้ยเดินทางไกล  ร้อยละ ๗๘.๘๐  

  ๒.  จากพฒันาการทางดา้นอารมณ์ – จิตใจ ดงักล่าวส่งผลทาํใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบักลุ่ม 

และรางวลัเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จากการแข่งขนัการสร้างภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะกระดาษ  และ

รางวลัรองชนะเลิศ ระดบักลุ่มจากการแข่งขนัป้ันดินนํ้ามนั งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี ๖๗ ร้อยละ ๙๐.๖๒ 



๒๕ 
 

     ๓.  คุณภาพเด็กดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กปฐมวยัโรงเรียนวดัคุง้ยาง   

ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนั มีวินยัในตนเอง   รู้จกัการประหยดัพอเพียงโดยการฝากเงินออม

ทุกวนั มีมารยาททางวฒันธรรมไทยมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น การไหว ้การทกัทาย จากโครงการวนัสาํคญั กิจกรรม

วนัเขา้พรรษา   กิจกรรมวนัลอยกระทง   กิจกรรมมาฆบูชา  ส่งผลใหน้กัเรียนปฐมวยัโรงเรียนวดัคุง้ยาง   

ร้อยละ ๙๑.๔๘   มีพฒันาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

        ๔.  จากพฒันาการทางดา้นสติปัญญา ดงักล่าวส่งผลทาํใหเ้ด็กปฐมวยัมีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรู้ได ้จากโครงงาน ขา้วโพดแสนอร่อย  และจากการทดลองวทิยาศาสตร์นอ้ย ๒๐ กิจกรรม สนทนาโตต้อบ

และเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ตั้งคาํถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสยัและพยายามคน้หาคาํตอบ อ่าน มีความสามารถ

ในการคิดรวบยอด  การคิดแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจเร่ืองง่ายๆได ้จากโครงการส่งเสริมศกัยภาพทกัษะ

พื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั  จากกิจกรรม ร.ด.นอ้ยเดินทางไกล  ส่งผลใหน้กัเรียนระดบัปฐมวยัโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

ร้อยละ ๙๓.๑๘   มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเองได้แก่ 

           ๑.  นกัเรียนร้อยละ ๗๘.๘๐ มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยั มีนํ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 

นกัเรียนมีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรงมีภาวะการเจบ็ป่วยนอ้ย มีการลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และหลงัเขา้

หอ้งนํ้า การแปรงฟันหลงัรับประทานอาหารตรวจสุขภาพนกัเรียนประจาํสัปดาห์มีกิจกรรมควบคุมและป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกครูดูแลนกัเรียนท่ีเจบ็ป่วยในโรงเรียนและนาํส่งสถานบริการสุขภาพกรณีท่ีเกินความสามารถ          

ของโรงเรียน 

          ๒.  นกัเรียนร้อยละ ๙๒.๗๖  มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั มีร่างกายแขง็แรงสามารถดูแลรักษาสุขภาพ     

และความปลอดภยัของตนเองไดมี้ความระมดัระวงัตนเองไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากการเล่น การทาํ กิจกรรมและ

ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั 

           ๓.  นกัเรียนร้อยละ ๙๐.๖๒  มีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยูใ่น

ระดบัดีข้ึนไป  และไม่มีนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูร่ะดบัปรับปรุง 

           ๔.  นกัเรียนร้อยละ ๙๑.๔๗  ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง เล่นหรือทาํงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกบั

คนอ่ืนได ้พบผูใ้หญ่รู้จกัไหว ้ทาํความเคารพ รู้จกัขอบคุณ เม่ือรับของจากผูใ้หญ่ รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

           ๕.   นกัเรียนร้อยละ ๙๑.๔๗  มีการเล่นเป็นกลุ่ม มีกติกาขอ้ตกลง เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นมากข้ึน ช่วยเหลือ

ตวัเองไดดี้  รู้จกัมารยาททางสังคม 

           ๖.  โรงเรียนมีโครงการบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย เด็กๆ ทาํกิจกรรมเสริมทกัษะในวนัวทิยาศาสตร์ 

กิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา 

           ๗.  เด็ก ๆ ใชท้กัษะการอ่านผา่นการดูนิทานภาพและใชท้กัษะการฟังนิทานทาํกิจกรรมเสริมทกัษะต่อจิก

ซอร์ภาพกิจกรรมสร้างสรรคก์ารเป่าสีดว้ยหลอดกิจกรรมสร้างสรรคก์ารป้ันดินนํ้ามนัรูปสัตว ์ผลไม ้ท่ีเด็กชอบ 

 



๒๖ 
 

แผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพให้ดีขึน้กว่าเดิม 

          ๑.  กาํหนดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมใหเ้ด็กเก่ียวกบัการพฒันา ปลูกฝังในเร่ืองสุขนิสัยท่ีดี       

เช่น การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร ลา้งมือก่อนออกจากหอ้งนํ้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหาร      

ท่ีมีประโยชน์ใหเ้ป็นนิสัย 

         ๒.  เปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมโครงการต่างๆอยา่งทัว่ถึงทั้งจดัเป็นกลุ่มเล็กและรายบุคคล

นาํเทคนิคการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรเกิดกบัตวัเด็กจากการปฏิบติัจริงท่ีก่อใหเ้กิดนิสัยในการปฏิบติัจนเป็น

บุคลิกภาพติดตวัผูเ้รียนตลอดไป 

        ๓.  จดัทาํแผน่พบัใบปลิวแนวการปฏิบติัควรฝึกระเบียบวินยัเด็กแก่ผูป้กครองเพื่อร่วมกนัแกไ้ข              

เป็นแนวปฏิบติัแก่เด็กใหมี้ความตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางดา้นสังคมหาแนวทางใหผู้ป้กครอง            

มีส่วนร่วมในการฝึกระเบียบวนิยักาํหนดใหมี้โครงการท่ีฝึกใหเ้ด็กมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีต่อเน่ืองและฝึกช่วยเหลือ

ตนเอง   รู้จกัอดทนรอคอย 

๔.  จดัหา จดัทาํส่ือการเรียนรู้ท่ีพฒันาดา้นสติปัญญาแก่เด็ก จดักิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ีใหส่ิ้งรอบขา้ง

เป็นครู 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับดีเลศิ 

วธีิการพฒันา  

           โรงเรียนวดัคุง้ยางไดจ้ดัหลกัสูตรปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น ของผูเ้รียน เพื่อใหส้อดคลอ้ง   

กบับริบทของทอ้งถ่ิน  โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั

เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนการศึกษาระดบัปฐมวยัไดแ้ก่ การพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร

สถานศึกษาปฐมวยั  โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาเด็กทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ  สาํหรับดา้นระบบกลไก            

การเสริมสร้างความตระหนกัรับรู้   และความเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยัโดยใหทุ้กฝ่ายไดมี้บทบาท               

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา พฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  จดัครู ใหเ้พียงพอกบัชั้นเรียนซ่ึงมีนกัเรียนอนุบาล    

ปีท่ี ๒ ถึง ๓  จาํนวน ๒๗  คน   หอ้งเรียน  ๒ หอ้ง ครูจาํนวน ๒ คน  จบเอกปฐมวยัโดยตรง ๑ คน  จบเอกพลศึกษา 

จาํนวน  ๑ คนแต่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทางการสอนปฐมวยัมามากกวา่ ๒๐ ปี   โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันา

คุณภาพครูโดยจดักิจกรรม/งาน/โครงการ  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ตามมาตรฐาน

วชิาชีพดว้ยความมุ่งมัน่และทุ่มเท   การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  การพฒันาศกัยภาพ

ครูสู่ความเป็นมืออาชีพ   การพฒันาหลกัสูตรและพฒันาแผนการจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมการเรียน         

การสอนตามแผนการจดัประสบการณ์ท่ีกาํหนด  การวจิยัในชั้นเรียน  การนิเทศภายใน  การสนทนากบัผูป้กครอง 

และไดพ้ฒันาตนเองจากการอบรมศึกษาดูงานหาความรู้จากขอ้มูลแหล่งอ่ืน ๆ  เพื่อพฒันาตนเองทางวชิาการกา้ว

ทนัโลกเทคโนโลย ี และนาํมาประสมประสานจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เลือกรูปแบบนวตักรรมการสอนมา

ใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทการเรียนรู้ของเด็กและประเมินการสอนเสมอ   สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อ      



๒๗ 
 

การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการ  มีอุปกรณ์ ของเล่น 

ของใช ้เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหพ้อเพียงกบัเด็กมีมุมหนงัสือท่ีจาํเป็นต่อพฒันาการของเด็กอยา่งเพียงพอ 

มีเคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองเล่นนํ้า เล่นทราย ท่ีปลอดภยัมีพื้นท่ีสาํหรับแปรงฟัน ลา้งมือ  หอ้งนํ้าห้องส้วม มีส่ือ

เทคโนโลย ีเคร่ืองเล่น วซีีดี โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ และติดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อพฒันาการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ใหก้บัเด็กอยา่งต่อเน่ือง  มีมุมการศึกษา บา้นตน้ไม ้ สระวา่ยนํ้าเพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้   

และดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  โดยใชม้าตรฐานการศึกษาปฐมวยัตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินงาน   โดยผูบ้ริหารจดัการประชุมใหบุ้คลากรทุกคนรับทราบแนวทางการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานดา้นปฐมวยั   เพื่อประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษามอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง

วเิคราะห์ตวับ่งช้ีแหล่งขอ้มูลวเิคราะห์จุดประสงคก์บัมาตรฐานการศึกษา  สร้างเคร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก 

และสรุปผลเพื่อจดัทาํการรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยผูป้กครอง

และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย    มีส่วนร่วมและรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานตน้สังกดัทราบ 

 

ผลการปรเมิน  

มาตรฐานประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑) โรงเรียนมีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒)โรงเรียนจดัครูใหเ้พียงพอกบัชั้นเรียน ดีเลิศ ยอดเยีย่ม สูงกวา่เป้าหมาย 

๓)โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดั

ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๔)โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนรู้    

อยา่งปลอดภยัและเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๕)โรงเรียนใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๖)โรงเรียนมีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาศให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ๘๓.๓๓ ระดบัดีเลิศ 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ผลทีเ่กดิจากการพฒันา  

       ๑.  ดา้นกระบวนการจดัการบริหารและการจดัการหลกัสูตร โรงเรียนวดัคุง้ยางมีหลกัสูตรปฐมวยัท่ียดืหยุน่ 

และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเตรียมความพร้อมเนน้   

การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัวและทอ้งถ่ิน                

จากโครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช ๒๕๖๑  ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

      ๒.  มีครูท่ีมีความรู้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ มีครูประจาํการท่ีจบการศึกษาปฐมวยั  และมีครูท่ีผา่นการอบรม

ทางดา้นการดูแลเด็กปฐมวยั และส่งบุคคลากรเขา้รับการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหโ้รงเรียน

วดัคุง้ยางมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนในระดบัหน่ึง 

     ๓.  ครูปฐมวยัทุกคนมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัมีทกัษะ  

ในการจดัประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลมีประสบการณ์ในการออกแบบการจดั

กิจกรรม  ทกัษะการสังเกต และการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กและผูป้กครองจากโครงการพฒันาบุคคลากร กิจกรรม

PLC  กิจกรรมการประชุมสัมมนา และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการส่งผลใหค้รูโรงเรียนวดัคุง้ยางมีความ

เช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน จากการอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการบา้นวทิยาศาสตร์นอ้ย 

อบรมผา่นการทดสอบการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

      ๔.  มีการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูเ้รียน  ส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีไดจ้ากธรรมชาติ

หรือส่ือในชุมชนมุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้มีส่ือเทคโนโลยใีชใ้น             

การสืบเสาะหาความรู้จากโครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มพฒันาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลใหโ้รงเรียนวดัคุง้ยางมีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้     

อยา่งปลอดภยั และพอเพียง 

       ๕.  มีการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์ห้องเรียน   

ทุกหอ้งมีคอมพิวเตอร์/โนต้บุค๊  และติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อใชใ้นส่ือสารจดัการเรียนการสอนไดร้วดเร็ว               

และทนัเหตุการณ์ 

      ๖.  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและอตัลกัษณ์ท่ีสถานศึกษากาํหนดมีการจดัทาํแผนการจดั

ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ติดตามผลการดาํเนินงานและจดัทาํรายงานผลการประเมินตนเองประจาํปี  มีการนาํผลการประเมินไป

ปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานตน้

สังกดัอยา่งต่อเน่ืองจากโครงการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลใหโ้รงเรียนวดัคุง้ยาง        

มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเองได้แก่ 

          ๑. มีการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินพิจารณาจากวยัของเด็ก 

ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาเด็กทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ 

         ๒. จดัครูให้เหมาะสมกบัภารกิจการเรียนการสอนหรือจดัครูท่ีจบการศึกษาปฐมวยัหรือผา่นการอบรม

การศึกษาปฐมวยั และจดัครูครบชั้น 

         ๓. ครูไดรั้บการพฒันาตามโครงการพฒันาบุคลากรดา้นการจดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน 

         ๔. สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน และภายนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการจดัประสบการณ์และมีความปลอดภยั 

         ๕. ครูใชส่ื้อเทคโนโลยี และส่ือของจริงเพื่อให้เด็กเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

และเพียงพอสาํหรับการจดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนตามบริบทของโรงเรียนและมีการจดัทาํทะเบียนส่ือการเรียนรู้

อยา่งเป็นระบบ 

แผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพให้ดีขึน้กว่าเดิม 

         ๑. สถานศึกษาควรมีการจดัทาํกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพของ

เด็ก ใหค้รอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นของเด็ก คือ ดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทกัษะกระบวนการ 

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ตามยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้   

โดยผลจากการดาํเนินการส่วนใหญ่บรรลุผลการพฒันา แต่สถานศึกษาควรสร้างสรรคก์ารจดักิจกรรมใหม่ ๆ         

ท่ีตอบสนองต่อประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัและบาํเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

รวมทั้งปลูกฝังจิตสาํนึกใหเ้ด็กรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะการเป็น

เด็กท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อการเรียนและสามารถแบ่งเวลาในการปฏิบติังานไดเ้หมาะสม รู้จกัใชจ่้ายเงินอยา่ง

คุม้ค่า และดาํรงตนอยูบ่นพื้นฐานความพอเพียงท่ามกลางภาวะสังคมท่ีเป็นบริโภคนิยม และสถานศึกษาเปิดโอกาส

ใหผู้ป้กครองและชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใน ๔ ดา้น             

มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  และนาํผลมาปรับและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

         ๒. จดัครูให้ตรงกบัวชิาเอกปฐมวยัใหค้รบชั้น 

         ๓. โรงเรียนควรกาํหนดแผนการพฒันาครูอยา่งชดัเจนครูควรไดรั้บการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

และพฒันาการศึกษาของเด็กใหมี้ความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ เป็นพื้นฐานสาํหรับการ

พฒันาในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนต่อไป 

        ๔. โรงเรียนควรมีการนิเทศชั้นเรียนมีขอ้เสนอแนะ  และแลกเปล่ียนความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 

        ๕. โรงเรียนควรจดัทาํมุมพฒันาสมองแก่นกัเรียนเพิ่มข้ึน และจดัทาํเวทีหนูนอ้ยคนเก่งเพื่อส่งเสริมศกัยภาพ

ของนกัเรียน 

       ๖. ใชร้ายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี  เป็นฐานขอ้มูลในการจดัการศึกษาจดัประชุมช้ีแจงให้

บุคลากรไดป้รับพฤติกรรมการทาํงาน  เพื่อใหต้รงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวด้ว้ยกนัและทุกคนมีส่วนรับรู้แลว้นาํผล
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การประเมินมาปรับปรุงพฒันานาํไปสู่การทาํงานเชิงระบบท่ีตอ้งมีการวางแผนลงมือปฏิบติัสรุปผล  เพื่อเป็น

แนวทางใหค้รูไดก้าํหนดวสิัยทศัน์การทาํงานของตนเอง  เป็นกรอบปฏิบติัไปสู่เป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับดีเลศิ 

วธีิการพฒันา 

          โรงเรียนวดัคุง้ยางจดัการศึกษาปฐมวยัมุ่งเนน้ความสาํคญัของการพฒันาการในทุกๆดา้นทั้งทางดา้นร่างกาย

อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติซ่ึงเป็นการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื่อสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุขภายใตค้าํวา่เก่งดีมีสุข   

ครูปฐมวยัมีการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา อยา่งสมดุลและเต็มตามศกัยภาพ  โดยมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จากขอ้มูลสารสนเทศส่วนตวั 

ของเด็ก เช่น ประวติัส่วนตวั แฟ้มสะสมผลงาน สมุดประจาํตวันกัเรียนปฐมวยั และจากการสังเกตพฤติกรรมเป็น

รายบุคคล จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผา่นการเล่นเพื่อใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์ตรง

เกิดการเรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียนมีการใชส่ื้อและเทคโนโลย ี     

ท่ีเหมาะสมกบัวยัจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพฒันาการในทุก ๆ ดา้นให้เหมาะสมกบัวยั ดา้นร่างกาย

พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกายเด็กเคล่ือนไหวอยา่งเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกลา้มเน้ือ

มดัใหญ่มดัเล็กใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นอารมณ์จิตใจเด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่ง

เหมาะสมรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจรู้จกัการรอคอยกลา้แสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผดิชอบ ดา้นสังคมเด็กช่วยเหลือ

ตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดมี้วนิยัในตนเองเล่นร่วมกบัผูอ่ื้นไดมี้สัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ ดา้นสติปัญญา 

มีความคิดรวบยอดรู้จกัการแกปั้ญหาส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั

จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กไดรั้บประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผา่นการเล่นโดยลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง

และการเรียนรู้รายกลุ่มเพื่อก่อใหเ้กิดความมีนํ้าใจความสามคัคี  แบ่งปันและการรอคอยเพื่อส่งผลใหเ้ด็ก                

เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเล่นสนามเด็กเล่นบา้นตน้ไม ้ เล่นตามรอย

พระยคุลบาท มีสระวา่ยนํ้าเด็กปฐมวยัเรียนวา่ยนํ้าสัปดาห์ละ ๑ วนั จดักิจกรรมการทดลองโครงการบา้น

นกัวทิยาศาสตร์นอ้ยและจดัประสบการณ์ โครงงานขา้วโพดแสนอร่อย เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ

และลงมือปฏิบติัศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชนและเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน

การจดักิจกรรมโครงการ ร.ด.นอ้ยเดินทางไกล  เด็กปฐมวยัสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ ผา่นการทาํกิจกรรมต่าง ๆ

และไดส้ร้างช้ินงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง มีการจดัหอ้งเรียนใหส้ะอาด ปลอดภยั  มีอากาศถ่ายเท

ไดส้ะดวก  มีบอร์ดแสดงผลงานนกัเรียน  มีมุมประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน 

ชั้นเรียนมีบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอ้ือเผื่อแผต่่อกนัและกนั ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ

ภายนอกท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรักการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่เด็ก  หอ้งเรียน

กวา้งขวางมีการตกแต่งหอ้งเรียนมีบรรยากาศสดใส และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนส่งเสริม
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ใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลโดยปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานดว้ย

ความมุ่งมัน่ทุ่มเทอยา่งเตม็กาํลงั  ครูมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมีการวเิคราะห์หลกัสูตร

ปฐมวยั มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์วเิคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา สามารถนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั                  

โดยกิจกรรมท่ีจดัส่งเสริมใหเ้ด็กทุกคนไดมี้ส่วนร่วม ลงมือปฏิบติั ผา่นการจดักิจกรรมหลกั ๖ กิจกรรม                    

มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดาํเนินงานและจดัทาํรายงานผลการประเมิน

ตนเองประจาํปี  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้ง

รายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สังกดัอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการประเมิน 

มาตรฐานประเด็นพจิารณา 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑) ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการ     

ทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒)ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เล่น

และปฏิบติัอยา่งมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๓)ครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 

ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ตามเป้าหมาย 

๔)ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนาํผล

พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบกรณ์และ

พฒันาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ๘๕ ระดับดีเลศิ 

 

ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

         ๑.  ครูทุกคนมีแผนการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญา  เหมาะสมตามวยั จากการจดัประสบการณ์ ๓๘ แผน  จากโครงการวนัสาํคญั 

         ๒.  เด็กไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติั  ไดค้น้ควา้หาคาํตอบจากเร่ืองท่ีสนใจและสงสัย  ไดเ้รียนรู้จากการ

สาํรวจและส่ิงท่ีพบเจอ  การเรียนรู้จากการเล่นไดอ้ยา่งสนุกสนานและมีความสุข จากการจดักิจกรรมทดลอง

วทิยาศาสตร์นอ้ย โครงงานขา้วโพดแสนอร่อย กิจกรรม ร.ด.นอ้ยเดินทางไกล 

         ๓.  เด็กมีความรู้  มีทกัษะจากการเรียนรู้  และมีพฒันาการเหมาะสมกบัวยั  จากการจดักิจกรรมและจากการจดั

สภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน จากมุมประสบการณ์ การจดัประสบการณ์ 
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          ๔. ครูไดจ้ดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมิน

พฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลายและสรุปรายงานผลพฒันาการของเด็กแก่ผูป้กครอง 

ข้อมูล เอกสาร หลกัฐานเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเองได้แก่ 

         ๑. มีแผนการจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา

เหมาะสมตามวยั และจดัประสบการณ์ตามแผน 

        ๒. ครูจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเล่นและปฏิบติักิจกรรมอยา่งอิสระ ตามความตอ้งการและความสนใจ  

ของเด็ก 

        ๓. ครูจดักิจกรรมการทาํกิจวตัรประจาํวนัใหแ้ก่นกัเรียน  

        ๔. ครูจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนทุกหอ้งเอ้ือต่อการเรียนรู้บรรยากาศหอ้งเรียนแจ่มใส        

มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

       ๕. ครูมีส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 

       ๖. จดัมุมประสบการณ์ใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งนอ้ย  ๔  มุม 

       ๗. ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม                    

ในการประเมินตามแบบบนัทึกการพฒันาการของเด็ก 

 

แผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพให้ดีขึน้กว่าเดิม 

        ๑. จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์และออกแบบการจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลาย                 

ตามความสนใจของผูเ้รียน 

       ๒. จดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนใหส้ะอาดปลอดภยัตลอดเวลา  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

       ๓. ครูวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปศึกษาเพื่อพฒันาใหค้าํปรึกษาแนะนาํผูป้กครอง         

ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงครูจดัทาํงานวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาเด็กไปสู่เป้าหมายรับผดิชอบการรายงาน

ปฏิบติัการประจาํปีของตนเองเพื่อนาํไปปรับการจดัประสบการณ์ของเด็กปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 
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๒. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน ดี (ระดบั ๓) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ดี (ระดบั ๓) 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดี (ระดบั ๓) 

 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน   

         ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพ : ดี 

๑.  กระบวนการพฒันา 

         โรงเรียนวดัคุง้ยาง มีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย      

โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของโรงเรียนไดแ้ก่ “มุ่งเนน้พฒันาการศึกษา ใหน้กัเรียนเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล  ดว้ยระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  มุ่งมัน่จดัการศึกษาใหมี้ความรู้ตามมาตรฐาน พฒันาผูเ้รียน       

ใหมี้คุณธรรม  มีทกัษะกระบวนการคิด ดาํรงชีวิตแบบพอเพียง รักษค์วามเป็นไทยมีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและ

สถานศึกษา” โดยจดักิจกรรมตามหลกัสูตร มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถและ     

ทกัษะในศตวรรษท่ี ๒๑  เนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง   

         ๑.๑ ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

           โรงเรียนวดัคุง้ยาง มีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร             

การคิดคาํนวณ  รวมทั้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวเิคราะห์   

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การส่ือสาร  และ       

การมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  โดยมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย      

ครูจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร                    

มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนโดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ

ปฏิบติัจริง แบบร่วมมือกนัเรียนรู้  แบบใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการใชปั้ญหาเป็นหลกัและเนน้เร่ืองการอ่าน

ออกของผูเ้รียนเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีสุดโดยมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนทุกคนอ่านออกและเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้น ป. ๑ พฒันา

ครูทุกคนใหมี้ความสามารถในการนาํเทคนิควธีิสอนให้ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน  ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการ

เรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล  ไดแ้ก่  หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ พฒันาระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ WiFi  ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลไดทุ้กท่ีทุกเวลา มีการ

จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจาก Internet และสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อส่งเสริมผูเ้รียน
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ใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั              

มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย และนาํผลมาพฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นอาชีพโดยวทิยากรภายนอกมาจดัอบรม

ดา้นอาชีพใหแ้ก่ผูเ้รียน   

        ๑.๒ ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 

           โรงเรียนวดัคุง้ยางมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ดว้ยวธีิการ        

ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด และมีสุขภาวะทางร่างกาย

และสังคม ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และความเป็นไทย การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามค่าเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาคุณลกัษณะ      

ท่ีพึงประสงคด์ว้ยโครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ 

วปร. จดัแบ่งเขตพื้นท่ีใหน้กัเรียนทุกหอ้งดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาวะผูน้าํดว้ยกิจกรรม         

สภานกัเรียน คณะกรรมการนกัเรียน  คณะกรรมการกีฬาสีภายใน จดักิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในทอ้งถ่ินและ

ความเป็นไทย นาํนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีวฒันธรรม และวนัสาํคญัทางศาสนาในชุมชน จดักิจกรรม

เก่ียวกบัสถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์กิจกรรมชุมนุมดนตรี  กิจกรรมค่ายพกัแรมลูกเสือ- เนตรนารี   

การแข่งขนักีฬาสีภายใน การจดัการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน กิจกรรมการเรียนรู้หนา้ท่ีพลเมือง ชัง่นํ้าหนกั                     

วดัส่วนสูงของผูเ้รียนทุกคน และประสานงานเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเพื่อดูแลดา้นสุขภาพอนามยัใหแ้ก่ผูเ้รียน                        

จดักิจกรรมส่งเสริม พฒันาสุขภาวะทางร่างกายใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเ้รียนตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั   จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาสุขภาวะ

ทางร่างกายและจิตสังคม ดว้ยกิจกรรมออกกาํลงักายตา้นยาเสพติด ค่ายเยาวชนอาสาตา้นยาเสพติด                   

อบรมการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพศวถีิ การอบรมสอดแทรกใหค้วามรู้เก่ียวกบั    

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหวา่งการจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตลอดจนภยัคุกคามและอนัตราย ทาง       

social-network  เพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนมีความรู้ ทกัษะในการป้องกนัตนเองจากภยัคุกคามรูปแบบใหม่ จดักิจกรรม

ส่งเสริม ปลูกฝัง ใหผู้เ้รียนรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ยกิจกรรมคดัแยกขยะ ร่วมกบัชุมชน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ไกรนอก ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีคุณธรรม มีวินยั  ซ่ือสัตย ์ รับผดิชอบและมีจิตสาธารณะ ดว้ยกิจกรรมช่วยเหลือ     

งานต่าง ๆ ของชุมชน เช่นนาํนกัเรียนไปบริการนํ้า และเล่นดนตรี ในงานศพ  งานอุปสมบท   เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

๒.  ผลการประเมนิ 

          โรงเรียนวดัคุง้ยาง มีผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน ประกอบดว้ย  ๒ ประเด็น

พิจารณา ดงัน้ี 

         ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน มีผลการประเมินดงัน้ี 
 

ตารางที ่๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน ประเด็นพิจารณา 

                  ท่ี  ๑.๑ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐานที ่๑ ประเด็นการพิจารณา ที ่๑.๑            

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน        

การส่ือสารและการคิดคาํนวณ 
๖๖.๖๗ ๖๖.๗๓ ตามเป้าหมาย 

     ๑.๑ นกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน   

การเขียน ภาษาไทย อยูใ่นระดบัดี ตามเกณฑ์

การประเมินของสถานศึกษา 

๗๐ ๗๐.๑๗ ตามเป้าหมาย 

   ๑.๒  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมิน

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ดา้นความสามารถ

ในการส่ือสาร ในระดบัดี 

๗๐ ๗๑.๔๓ ตามเป้าหมาย 

  ๑.๓  นกัเรียนมีความสามารถในการคิด

คาํนวณอยูใ่นระดบัดี ตามเกณฑก์ารประเมิน

ของสถานศึกษา 

๖๐ ๕๘.๕๙ ตามเป้าหมาย 

๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และ        

คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และ แกปั้ญหาได ้

๗๐ ๗๑.๒๖ ตามเป้าหมาย 

  ๒.๑ นกัเรียนผา่นการประเมินการอ่าน                   

คิด วเิคราะห์ อยูใ่นระดบัดี 
๗๐ ๗๑.๐๙ ตามเป้าหมาย 

  ๒.๒ นกัเรียนผา่นการประเมินสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียน ดา้นความสามารถในการคิด

ในระดบัดี 

 

 

 

๗๐ ๗๑.๔๓ ตามเป้าหมาย 



๓๖ 
 

มาตรฐานที ่๑ ประเด็นการพิจารณา ที ่๑.๑            

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ๒๐ ๑๓.๘๐ ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

   ๓.๑ นกัเรียนมีผลงานจากการทาํโครงงาน/

ส่ิงประดิษฐแ์ละสามารถอธิบายหลกัการ

แนวคิดขั้นตอนการทาํงาน และปัญหาอุปสรรค

ของการทาํงานได ้

๓๐ ๓๑.๒๕ ตามเป้าหมาย 

   ๓.๒ นกัเรียนสามารถสร้างนวตักรรม ๒๐ ๗.๘๑ ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   ๓.๓ นกัเรียนสามารถสร้างนวตักรรม และนาํ

นวตักรรมไปใช ้และมีการเผยแพร่ 

๑๐ ๒.๓๔ ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

๗๐ ๗๓.๒๕ ตามเป้าหมาย 

   ๔.๑ นกัเรียนมีความสามารถในการสืบคน้

ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ไดด้ว้ย

ตวัเองและอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สืบคน้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๗๐ ๗๐.๓๑ ตามเป้าหมาย 

   ๔.๒ นกัเรียนผา่นการประเมินสมรรถะสาํคญั

ของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ีในระดบัดี 

๗๐ ๗๖.๑๙ สูงกวา่เป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 
๖๓.๑๓ ๗๔.๐๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

   ๕.๑ นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๖๕ ๖๙.๕๓ สูงกวา่เป้าหมาย 

   ๕.๒ นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๕๐ ๕๘.๕๙ สูงกวา่เป้าหมาย 

   ๕.๓ นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์  ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๕๐ ๕๗.๘๑ สูงกวา่เป้าหมาย 

 

 

 

 



๓๗ 
 

มาตรฐานที ่๑ ประเด็นการพิจารณา ที ่๑.๑            

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

   ๕.๔ นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา  ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๖๐ ๖๘.๗๕ สูงกวา่เป้าหมาย 

  ๕.๕ นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ  ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๘๐ ๙๒.๑๙ สูงกวา่เป้าหมาย 

   ๕.๖ นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา พลศึกษา  ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๘๐ ๙๒.๑๙ สูงกวา่เป้าหมาย 

  ๕.๗ นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๘๐ ๙๓.๗๕ สูงกวา่เป้าหมาย 

  ๕.๘นกัเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบั ๓ ข้ึนไป 
๔๐ ๕๙.๓๗ สูงกวา่เป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน

อาชีพ 
๗๓.๓๓ ๘๔.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

   ๖.๑ นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและ             

เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๘๐ ๙๒.๑๙ สูงกวา่เป้าหมาย 

   ๖.๒ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีความพร้อม

ท่ีศึกษาต่อ ในระดบัท่ีสูงข้ึน    
๗๐ ๖๒.๕๐ ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

  ๖.๓ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีความพร้อม

ในการทาํงาน และประกอบอาชีพ 
๗๐ ๑๐๐ สูงกวา่เป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณาที ่๑.๑ 

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

 

          จากตารางท่ี ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน ประเด็น

พิจารณาท่ี ๑.๑ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๖๕๒ พบวา่ ผลการดาํเนินการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน เป็นไปตามเป้าหมาย ๓ ประเด็นการพิจารณา สูงกวา่เป้าหมาย  ๒  ประเด็นพิจารณา    และตํ่ากวา่เป้าหมาย 

๑ ประเด็นพิจารณา คือ มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  เพื่อพจิารณาโดยภาพรวมของการดาํเนินงานแลว้ 

ตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 



๓๘ 
 

ตารางที ่๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน  

                  ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒ ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒    

มาตรฐานที ่๑ ประเด็นการพิจารณา ที ่๑.๒            

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่

สถานศึกษากาํหนด 
๗๐ ๘๑.๒๕ สูงกว่าเป้าหมาย 

   ๑.๑ นกัเรียนผา่นการประเมินคุณลกัษณะ   

อนัพึงประสงค ์ในระดบัดี 
๗๐ ๘๘.๒๘ สูงกวา่เป้าหมาย 

  ๑.๒ นกัเรียนมีความรับผดิชอบ มีวนิยั            

มีภาวะผูน้าํ และมีจิตอาสา 
๗๐ ๗๔.๒๒ ตามเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๐ ๙๐.๔๗ ตามเป้าหมาย 

  ๒.๑ นกัเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี               

วนัสาํคญั ของทอ้งถ่ิน 
๙๐ ๘๕.๙๔ สูงกวา่เป้าหมาย 

  ๒.๒ นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง  

ความรักในสถาบนัหลกัของชาติ 
๙๐ ๘๙.๐๖ สูงกวา่เป้าหมาย 

  ๒.๓ นกัเรียนยดึมัน่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
๙๐ ๙๒.๙๗ ตามเป้าหมาย 

 ๒.๔ นกัเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง 

ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
๙๐ ๙๔.๕๓ ตามเป้าหมาย 

 ๒.๕ นกัเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง 

ความรักและภูมิใจในประเพณีและวฒันธรรม

ของทอ้งถ่ิน 

๙๐ ๘๙.๘๔ สูงกวา่เป้าหมาย 

๓) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
๙๐ ๙๕.๗๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๓.๑ นกัเรียนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขบน

ความแตกต่างทางวฒันธรรม/ความคิดเห็น       

ท่ีแตกต่าง 

๙๐ ๙๗.๖๖ สูงกวา่เป้าหมาย 

 ๓.๒ นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อบา้นเมือง           

มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 

 

 

๙๐ ๙๓.๗๕ ตามเป้าหมาย 



๓๙ 
 

มาตรฐานที ่๑ ประเด็นการพิจารณา ที ่๑.๒            

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ๘๐ ๘๗.๘๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ๔.๑ นกัเรียนมีนํ้าหนกั  ส่วนสูง และ

พฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม

มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข 

๘๐ ๘๖.๗๒ สูงกวา่เป้าหมาย 

 ๔.๒ นกัเรียนมีสมรรถภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)ทุกขอ้ 

๘๐ ๙๘.๔๔ สูงกวา่เป้าหมาย 

 ๔.๓ นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง แต่งกายสะอาด

เรียบร้อย เคร่ืองใชส่้วนตวัสะอาด  
๘๐ ๘๔.๓๘ ตามเป้าหมาย 

 ๔.๔ นกัเรียนหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา      

ปัญหาทางเพศ การทะเลาะววิาท และอบายมุข

ทุกชนิด 

๘๐ ๘๒.๘๑ ตามเป้าหมาย 

 ๔.๕ นกัเรียนมีความรู้ทกัษะในการป้องกนั

ตนเองจากภยัคุกคามรูปแบบใหม่ 
๘๐ ๘๕.๙๔ สูงกวา่เป้าหมาย 

 ๔.๖ นกัเรียนมีพฤติกรรมแสดงออก               

ในการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

และมีจิตสาธารณะ 

๘๐ ๘๙.๐๖ สูงกวา่เป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณาที ่๑.๒ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 

         จากตารางท่ี ๒ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน  

ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒ ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  พบวา่ ผลการดาํเนิน       

การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ๑ ประเด็นพิจารณา สูงกวา่เป้าหมาย ๓ ประเด็นพิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม 

ของการดาํเนินงานแลว้สูงกวา่เป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 



๔๐ 
 

ตารางที ่๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน ทั้ง ๑๐ ประเด็นพิจารณา ดา้นผลสมัฤทธ์ิทาง

วชิาการ และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐานท่ี ๑/ประเด็นการพิจารณา สรุปผลการประเมิน 

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ประกอบดว้ย ๖ ประเด็นพิจารณา ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคาํนวณ ตามเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ แกปั้ญหาได ้

ตามเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ตามเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา สูงกวา่เป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สูงกวา่เป้าหมาย 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน ประกอบดว้ย ๔ ประเด็นพิจารณา ดีเลศิ 

๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด สูงกวา่เป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย สูงกวา่เป้าหมาย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกวา่เป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ สูงกวา่เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๑ ระดับคุณภาพ ด ี

 

จากตารางที ่๓ แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเ้รียนทั้ง ๑๐ ประเด็นพิจารณา ดา้นผลสัมฤทธ์ิ

ทางวชิาการ และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบวา่ ผลการดาํเนินการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ และดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นไปตามเป้าหมาย 

จาํนวน  ๓  ประเด็นพิจารณา  สูงกวา่เป้าหมาย จาํนวน  ๖  ประเด็นพิจารณา และตํ่ากวา่เป้าหมาย                    

จาํนวน ๑ ประเด็นพิจารณา  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการดาํเนินงานแลว้  เป็นไปสูงกวา่เป้าหมาย                

เป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

๓. ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  มีดังนี้ 

              ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคาํนวณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ

๖๖.๗๓ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๖.๖๗  ไดต้ามเป้าหมาย  หลกัฐานเชิงประจักษ์ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูเ้รียน นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียนเชิงสร้างสรรค ์และผา่นการประเมินตามระดบัชั้น โดยตรวจสอบได้

จาก โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาไทย  ดา้นการอ่านออก เขียนได ้ส่ือสารได ้ ผลประการประเมินการอ่านการเขียน

ของแต่ละระดบัชั้น จากกิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคาํนวณคล่อง ทั้งหอ้งเรียน ของโรงเรียน และของ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั   เขต ๑  ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน 

(RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  แบบประเมินการนาํเสนอช้ินงาน/ผลงานของนกัเรียน ไดแ้ก่กิจกรรมส่งเสริมนิสัย    

รักการอ่าน บนัทึกการอ่าน  บนัทึกเขียนตามคาํบอก สมุดเขียนสะกดคาํของนกัเรียน  การเขียนเรียงความ การเขียน

เร่ืองจากภาพ  รายงานสรุปกิจกรรมวนัสุนทรภู่  รายงานสรุปกิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมหอ้งสมุด  

กิจกรรมภาษาไทยและภาษาองักฤษวนัละคาํ  ผลรางวลัสนับสนุนได้แก่ ๑. การแข่งขนัอ่านทาํนองเสนาะระดบั     

ชั้น ม.๑-๓ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๒  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๙           

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

           ผูเ้รียนมีความสามารถในวเิคราะห์ และคิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 

แกปั้ญหาได ้ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๒๖  จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ไดต้ามเป้าหมาย หลกัฐานเชิง

ประจกัษไ์ดแ้ก่ แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ แบบสรุปผลประเมินทกัษะการคิดแกปั้ญหาตามแนว

ทางการประเมิน PISA แบบสรุปการประเมินสมรรถะสาํคญัของผูเ้รียน ดา้นความสามารถในการคิด ผลงาน

นกัเรียนไดแ้ก่ โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวทิยาศาสตร์  การเขียน Mind Map เป็นตน้    

        ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐ 

เม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ยงัตํ่ากวา่เป้าหมาย ผลงานเชิงประจกัษไ์ดแ้ก่  ผลงาน ช้ินงาน โครงงานของนกัเรียน 

        ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๕ 

จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ไดต้ามเป้าหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ้ ผลงานเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่  ๑. สมุดบนัทึกการสืบคน้

ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง   ๒. แบบรายงานการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน    

ดา้นท่ี ๕ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองนกัเรียนชั้น ป.๖,ม.๓ 

         ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัผลการเรียน ๓     

ข้ึนไป  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๒ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ. ๖๓.๑๓ ไดต้ามเป้าหมาย ๑ สาระการเรียนรู้

ภาษาไทยและ สูงกวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ้๗ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   และจากการท่ีโรงเรียนวดัคุง้ยาง ได้

ร่วมกนัพฒันายกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดบัชาติ  NT ,        

O-NET นกัเรียนชั้น ป.๓ ป,๖ และม,๓ (กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรม             

การติวขอ้สอบ)  ส่งผลใหก้ารทดสอบระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  เพิ่มข้ึน.......ดา้นไดแ้ก่ดา้น............... 



๔๒ 
 

-  การทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ สูงกวา่ระดบัประเทศ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไดแ้ก่ สาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ แต่เม่ือเทียบผลคะแนนกบัปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบวา่      

ไม่พฒันาข้ึนทั้ง  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงโรงเรียนจะตอ้งหาแนวทาง ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาต่อไป 

-  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ สูงกวา่ระดบัประเทศ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไดแ้ก่ สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ แต่เม่ือ

เทียบผลคะแนนกบัปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบวา่ไม่พฒันาข้ึนทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงโรงเรียนจะตอ้งหา

แนวทางปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาต่อไป 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
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ดา้นภาษา ๑๗ ๕๑.๐๔  ๔๙.๙๑ ๑๖  -๑.๑๓  

ดา้นคาํนวณ ๑๗ ๔๙.๑๔  ๕๓.๔๔ ๑๖  ๔.๓๐  

ดา้นเหตุผล ๑๗ ๔๕.๙๐  ๔๔.๗๐ ๑๖  -๑.๒๐  

รวมความสามารถทั้ง ๓ ดา้น  ๔๘.๖๙  ๔๙.๓๕   ๐.๖๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
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ภาษาไทย ๑๖ ๔๘.๑๗ ๑๕ ๖๒.๓๒ ๑๐ ๔๗.๘๘ +๑๔.๑๕ -๑๔.๔๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๖ ๓๙.๐๐ ๑๕ ๓๘.๙๓ ๑๐ ๓๖.๕๐ -๐.๐๗ -๒.๔๓ 

วทิยาศาสตร์  ๑๖ ๔๒.๖๐ ๑๕ ๔๓.๒๙ ๑๐ ๓๖.๔๕ +๐.๖๙ -๖.๘๔ 

ภาษาองักฤษ ๑๖ ๓๑.๓๓ ๑๕ ๓๖.๔๓ ๑๐ ๒๕.๗๕ +๕.๑ -๑๐.๖๘ 

เฉล่ียรวม  ๔๐.๒๓  ๔๕.๒๔    ๓๖.๖๕ +๔.๙๗ -๘.๖๐ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

เพ
ิ ่มขึ้

น
/ล

ดล
ง 

๒
๕

๖๐
-๒

๕
๖๑

 

เพ
ิ ่มขึ้

น
/ล

ดล
ง 

๒
๕

๖๑
-๒

๕
๖๒

 

จาํ
น

วน
ผูเ้

ขา้
ส

อบ
 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

จาํ
น

วน
ผูเ้

ขา้
ส

อบ
 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

จาํ
น

วน
ผูเ้

ขา้
ส

อบ
 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
 

ภาษาไทย ๑๒ ๔๐.๙๒ ๑๑ ๕๐.๗๓ ๘ ๕๐.๕๐ +๙.๘๑ -๐.๒๓ 

คณิตศาสตร์ ๑๒ ๑๖.๖๗ ๑๑ ๒๑.๐๙ ๘ ๑๖.๕๐ +๔.๔๒ -๔.๕๙ 

วทิยาศาสตร์  ๑๒ ๒๗.๓๓ ๑๑ ๓๕.๒๗ ๘ ๓๐.๔๔ +๗.๙๔ -๔.๘๓ 

ภาษาองักฤษ ๑๒ ๒๗.๑๗ ๑๑ ๒๕.๒๗ ๘ ๒๔.๐๐ -๑.๙ -๑.๒๗ 

เฉล่ียรวม  ๔๐.๙๒  ๕๐.๗๓  ๓๐.๓๖ +๙.๘๑      -๒.๗๓ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านออก

ของผูเ้รียน (Reading Test : RT) อยูใ่นระดบั ดี  คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 



๔๖ 
 

 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑- ๖ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนวดัคุง้ยาง  อาํเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั 

ชั้น 

จาํนวนนกัเรียน 
จาํนวนนกัเรียนแยกตามระดบัคะแนน (เฉพาะนกัเรียนปกติ) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง 

ท
ั ้งช

ั ้น
 

ป
กติ

 

บ
กพ

ร่อ
ง…

…
 

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ 

ปรุง 
ดีมาก ดี พอใช ้

ปรับ 

ปรุง 

ป.๑ ๑๖ ๑๖   ๑๑ ๒ ๒ ๑ ๓ ๗ ๔ ๒ 

ป.๒ ๑๓ ๑๓   ๘ ๓ ๑ ๑   ๑๑ ๒   

ป.๓ ๑๖ ๑๓ ๓ ๑๑ ๑ ๑     ๖ ๗   

ป.๔ ๑๙ ๑๗ ๒ ๑๓ ๓   ๑   ๕ ๙ ๓ 

ป.๕ ๒๑ ๒๐ ๑ ๑๔ ๕ ๑     ๔ ๑๔ ๒ 

ป.๖ ๑๓ ๑๐ ๓ ๘ ๒     ๑ ๖ ๓   

ม.๑ ๑๓ ๑๓   ๑๓       ๑ ๑๑ ๑   

ม.๒ ๙ ๙   ๘ ๑     ๒ ๔ ๒ ๑ 

ม.๓ ๘ ๘   ๖ ๒     ๑ ๓ ๒ ๒ 

รวม ๑๒๘ ๑๑๙ ๙ ๙๒ ๑๙ ๕ ๓ ๘ ๕๗ ๔๔ ๑๐ 

เฉล่ีย    ๙๓.๒๘   ๕๕.๔๖   

หมายเหตุ  ผลการประเมินการอ่านออกเสียง (ป.๑-ม.๓)  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๘ 

                 ผลการประเมินการอ่านรู้เร่ือง (ป.๑-ม.๓) อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 

ผลการประเมินความสามารถในการเขียน  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนวดัคุง้ยาง  อาํเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมินการเขียนคาํ (ป.๑ – ม.๓) อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๘ 

   ผลการประเมินการเขียน (ป.๑ – ม.๓ )  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๓ 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 

จาํนวนนกัเรียน 

จาํนวนนกัเรียนแยกตามระดบัคะแนน (เฉพาะนกัเรียนปกติ) 

การเขียนคาํ 

การเขียนประโยค, การเขียนเร่ือง,  

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ,              

การเขียนยอ่ความ,  การเขียน

เรียงความ 

ท
ั ้งช

ั ้น
 

ป
กติ

 

บ
กพ

ร่อ
ง…

…
 

ดีมาก ดี พอใช ้
ปรับ 

ปรุง 
ดีมาก ดี พอใช ้

ปรับ 

ปรุง 

ป.๑ ๑๖ ๑๖  ๓ ๔ ๑ ๘ ๕ ๗ ๑ ๓ 

ป.๒ ๑๓ ๑๓  ๔ ๗ ๑ ๑ ๑ ๙ ๒ ๑ 

ป.๓ ๑๖ ๑๓ ๓   ๖ ๕ ๒ ๔ ๕ ๔   

ป.๔ ๑๘ ๑๗ ๑ ๑๓   ๔   ๒ ๔ ๘ ๓ 

ป.๕ ๒๑ ๒๐ ๑ ๘ ๒ ๔ ๖ ๑๐ ๖ ๔   

ป.๖ ๑๓ ๑๐ ๓ ๘ ๒     ๖ ๔     

ม.๑ ๑๓ ๑๓   ๑๐ ๑   ๒ ๖ ๖ ๑   

ม.๒ ๙ ๙   ๑ ๒ ๒ ๔ ๑ ๗ ๑   

ม.๓ ๘ ๘   ๒ ๑   ๕ ๒ ๕ ๑   

รวม ๑๒๘ ๑๑๙ ๙ ๔๙ ๒๕ ๑๗ ๒๘ ๓๗ ๕๓ ๒๒ ๗ 

เฉล่ีย  ๖๒.๑๘  ๗๕.๖๓  



๔๘ 
 

ผลการประเมนิความสามารถในการคิดคํานวณ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๑-ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนวดัคุ้งยาง  อาํเภอกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทัย 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมินการคิดสูตรคูณ (ป.๑ – ม.๓) อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ 

   ผลการประเมินการคิดเลขคล่อง (ป.๑ – ม.๓)  อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๑๐ 

สรุป  นกัเรียน มีความสามารถในการคิดคาํนวณ ไดเ้หมาะสมกบัวยั ร้อยละ  ๕๐.๒๔ 

 

 

 

 

 

 

ชั้น 

จาํนวนนกัเรียน 
จาํนวนนกัเรียนแยกตามระดบัคะแนน (เฉพาะนกัเรียนปกติ) 

การคิดสูตรคูณคล่อง การคิดเลขคล่อง 

ท
ั ้งช

ั ้น
 

ป
กติ

 

บ
กพ

ร่อ
ง…

…
 

ดี

มาก 
ดี 

ปาน

กลาง 

พอ 

ใช 

ปรับ 

ปรุง 

ดี

มาก 

 

ดี 
ปาน

กลาง 

พอ 

ใช 

ปรับ 

ปรุง 

ป.๑ ๑๖ ๑๖ -      ๓ ๒ ๑ ๒ ๘ 

ป.๒ ๑๓ ๑๒ ๑ - - ๖ ๓ ๓ ๑ ๔ - ๒ ๕ 

ป.๓ ๑๖ ๑๓ ๓ ๕ ๕ ๒ ๑ - ๑ ๒ ๓ ๑ ๖ 

ป.๔ ๑๙ ๑๗ ๒ ๖ ๔ ๒ ๑ ๔ - - - ๑ ๑๖ 

ป.๕ ๒๑ ๒๐ ๑ ๑๗ ๓ - - - ๒ - ๒ ๑ ๑๕ 

ป.๖ ๑๓ ๑๓ - ๑๓ - - - - - ๒ - - ๑๑ 

ม.๑ ๑๓ ๑๓ - ๘ ๔ - - ๑ ๒ ๘ ๑   ๒ 

ม.๒ ๙ ๙ - ๑ ๖   ๑ ๑   ๓ ๓ ๒ 

ม.๓ ๘ ๘ - ๔   ๒ ๒ ๓ ๓     ๒ 

รวม ๑๒๘ ๑๒๑ ๗ ๕๐ ๒๖ ๑๐ ๘ ๑๑ ๑๓ ๒๑ ๑๐ ๑๐ ๖๗ 

เฉล่ีย  ๗๖.๐๐  ๒๘.๑๐  



๔๙ 
 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(ข้อ ๒  ด้านความสามารถในการคิด) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓ ๕ ๕ ๒ ๑ 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘ ๒ ๓ ๓ - 

รวม ๒๑ ๗ ๘ ๕ ๑ 
เฉล่ียร้อยละ  ๓๓.๓๓ ๓๘.๑๐   

นักเรียนทีไ่ด้ระดับขึน้ไป 

คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(ข้อ ๑  ด้านความสามารถในการส่ือสาร) 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓ ๕ ๔ ๔ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘ ๕ ๑ ๒ - 

รวม ๒๑ ๑๐ ๕ ๖ - 

เฉล่ียร้อยละ  ๔๗.๖๒ ๒๓.๘๑ ๒๘.๕๗  

นักเรียนทีไ่ด้ระดับขึน้ไป 

คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔๓   



๕๐ 
 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดบัช้ัน 
จาํนวน นร.

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(ข้อ ๓ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓ ๓ ๕ ๕  

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘ ๓ ๕   

รวม ๒๑ ๖ ๑๐ ๕  

เฉล่ียร้อยละ  ๒๘.๕๗ ๔๗.๖๒ ๒๓.๘๑  

นักเรียนทีไ่ด้ระดบัขึน้ไป 

คดิเป็นร้อยละ 
๗๖.๑๙   

ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

ระดบัช้ัน 
จาํนวน นร.

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(ข้อ ๔ ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ) 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๓ ๖ ๕ ๒  

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๘ ๕ ๓ - - 

รวม ๒๑ ๑๑ ๘ ๒ - 

เฉลีย่ร้อยละ  ๕๒.๓๘ ๓๘.๑๐ ๙.๕๒ - 

นักเรียนทีไ่ด้ระดบัขึน้ไป 

คดิเป็นร้อยละ 
๙๐.๔๘   

ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

  

   จากผลการประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปรากฎวา่

นกัเรียนผา่นการประเมินทั้ง ๕ ดา้น ในระดบัดีข้ึนไป เกินค่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้คือร้อยละ ๗๐ 

 

ระดบัช้ัน 
จาํนวน นร.

ทั้งหมด 

จาํนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดบัคุณภาพ 

(ข้อ ๕  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย)ี 

ดเียีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที ่๖ ๑๓ ๒ ๘ ๓ - 

มธัยมศึกษาปีที ่๓ ๘ ๔ ๒ ๒ - 

รวม ๒๑ ๖ ๑๐ ๕ - 

เฉลีย่ร้อยละ  ๒๘.๕๗ ๔๗.๖๒   

นักเรียนทีไ่ด้ระดบัขึน้ไป 

คดิเป็นร้อยละ 
๗๖.๑๙   



๕๑ 
 

          ผูเ้รียนมีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๐                   

จากค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๓.๓๓  ผลการพฒันาไดสู้งกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนด พฤติกรรมท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

นกัเรียนสามารถปฏิบติังานไดต้ามความสามารถและความถนดัของนกัเรียนคือ  งานเกษตร  งานคหกรรม  งานฝีมือ             

ผลงานเชิงประจักษ์ไดแ้ก่ แบบสาํรวจแบบประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ผลรางวลัสนับสนุน  รางวลัการแข่งขนั

การแกะสลกั ระดบัประถมศึกษา รางวลัเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี ๖๙ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  ผลการดําเนินงาน  มีดังนี ้

        ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมอนัท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ จาก

เป้าหมาย ร้อยละ ๗๐  สูงกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนด นกัเรียนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัดี 

ร้อยละ  ๘๘.๒๘ จากค่าเป้าหมายร้อยละ  ๗๐ นกัเรียนมีความรับผดิชอบ  มีวนิยั มีภาวะผูน้าํ และมีจิตอาสา ร้อยละ

๗๔.๒๒  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  ๗๐ 

         ผูเ้รียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๗ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 

สูงกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดทุกตวับ่งช้ี นกัเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี  วนัสาํคญั ของทอ้งถ่ิน ร้อยละ ๘๕.๙๔ 

จากเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลกัของชาติ ร้อยละ ๘๙.๐๖ จาก

เป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ นกัเรียนยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ร้อยละ

๙๒.๙๗ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ นกัเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทยร้อยละ

๙๔.๕๓ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ นกัเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในประเพณีและ

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  ร้อยละ ๘๙.๘๔ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐  ผลงานเชิงประจักษ์ ไดแ้ก่  พฤติกรรมท่ีเกิดแก่

ผูเ้รียนดา้นความอ่อนนอ้มถ่อมตน มีสมัมาคารวะ มีความกตญั�ู มีนํ้าใจ ประหยดัและนิยมไทย แบบประเมิน

คุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด รายงานค่านิยม ๑๒ ประการ  รายงานสรุปกิจกรรมวนัสาํคญั

ไดแ้ก่  กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ   กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวนัพอ่ขุนรามคาํแหงมหาราช                       

กิจกรรมวนัมหาธีรราชเจา้  กิจกรรมประชาธิปไตยนกัเรียน   กิจกรรมการอบรมนกัเรียน กิจกรรมพฒันาจิต 

นกัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและทุกหอ้งเรียนจดัทาํโครงงานคุณธรรม ผลรางวัลสนับสนุน  ไดแ้ก่ รางวลั

เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  คร้ังท่ี  ๖๙  

ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๑   รางวลัเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  คร้ังท่ี  ๖๙  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๑    

รางวลัเหรียญทองแดงการประกวดมารยาทไทย  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน            

คร้ังท่ี  ๖๙  ระดบัชาติ 

           ผูเ้รียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ จาก

เป้าหมาย ร้อยละ  ๙๐ สูงกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนด  นกัเรียนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขบนความแตกต่างทาง

วฒันธรรม/ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  ร้อยละ ๙๗.๖๖.จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อบา้นเมือง 

มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ร้อยละ  ๙๓.๗๕ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ไดสู้งกวา่เป้าหมาย            

ทุกประเด็นการพิจารณา   ผลงานเชิงประจักษ์ ไดแ้ก่  จาํนวนนกัเรียนทะเลาะววิาท และจาํนวนนกัเรียน                 
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ท่ีถูกตดัคะแนนความประพฤติ ลดลงมาก ไม่มีปัญหาในงานฝ่ายปกครองโรงเรียน 

       ผูเ้รียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ  ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๙ จากเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ไดสู้งกวา่

เป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนด  นกัเรียนมีนํ้าหนกั  ส่วนสูง และพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามมาตรฐาน

ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  ร้อยละ  ๘๖.๗๒ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ  ๘๐ นกัเรียนมีสมรรถภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ทุกขอ้   ร้อยละ

๙๘.๔๔  จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนมีสุขภาพแขง็แรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เคร่ืองใชส่้วนตวัสะอาด                     

ร้อยละ  ๘๔.๓๘ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐  นกัเรียนหลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะววิาท 

และอบายมุขทุกชนิด  ร้อยละ  ๘๒.๘๑ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐    นกัเรียนมีความรู้ทกัษะในการป้องกนัตนเอง

จากภยัคุกคามรูปแบบใหม่ ร้อยละ ๘๕.๙๔ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในการ

ดาํเนินชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมี จิตสาธารณะ  ร้อยละ  ๘๙.๐๖ จากค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐  ผลงานเชิง

ประจักษ์ ไดแ้ก่แบบประเมินนํ้าหนกัส่วนสูงและพฒันาการทางร่างกายของนกัเรียน  แบบรายงานผลการประเมิน

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  แบบบนัทึกการแปรงฟัน  แบบบนัทึกการด่ืมนม  ไม่มีอตัราความเส่ียงการ

ติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็ มีการจดักิจกรรมเพื่อความปลอดภยัของ

นกัเรียน เช่น เวรประจาํวนั การอยูเ่วรรักษาการณ์ประจาํของครู นกัเรียนและครูทุกคนทาํประกนัชีวติ ประกนั

อุบติัเหตุ เพื่อเป็นหลกัประกนัดา้นสุขภาพอนามยั 

๓. จุดเด่น 

          -  ผูเ้รียนมีการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ มีนํ้าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑ ์มีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ ์ปลอดจากส่ิงเสพติด มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้ ไหว ้ทกัทาย มีจิตสาธารณะดี มีความรับผดิชอบดี 

          -  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด มีความภูมิใจใน

ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

         -  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

๔. จุดควรพฒันา 

        - ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ ์

         -  การจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ นกัเรียนส่วนใหญ่ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อไป ผลสัมฤทธ์ิ

ระดบัชาติของนกัเรียนมีไม่ผา่นเกณฑใ์นหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาต่อไป 

         -  ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.๔ – ม.๓  ยงัตอ้งเร่งพฒันาดา้นการนาํเสนอ  การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่ง

สมเหตุสมผล รวมทั้งพฒันากระบวนการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ และตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตาม

สถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ผูเ้รียนในระดบัชั้น ม.๑ ถึง ม.๓ ยงัตอ้งไดรั้บการส่งเสริมในดา้นทศันคติท่ีดีต่อความ

เป็นไทย  ไม่หลงใหลกบัค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ  ทาํใหลื้มวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

          - จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวตักรรม และมีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการสร้างนวตักรรม

เพิ่มเติม 
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๕. แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

 ๑) พฒันาใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคาํนวณเป็นไปตามเกณฑท่ี์

โรงเรียนกาํหนดในแต่ระดบัชั้น  

 ๒) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดจาํแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอยา่ง

รอบคอบโดยใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล   

 ๓) พฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและการทาํงานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 

 ๔) พฒันาให้นกัเรียน มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒันา

ตนเอง และสังคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน อยา่งสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม  

 ๕) พฒันาให้นกัเรียน มีความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดา้น

ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

 ๖) พฒันาใหน้กัเรียนมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบระดบัชาติ มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการ

จดัการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา  

  
โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีโรงเรียนดาํเนินงานมีดงัน้ี 

๑. โครงการส่งเสริมทกัษะภาษาไทยดา้นการอ่านออก เขียนได ้ส่ือสารได ้

๒. โครงการพฒันาประสิทธิภาพกระบวนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๓. โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการคิด วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ         

๔.  โครงการพฒันานกัเรียนให้มีผลงานหรือช้ินงาน มีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๕. โครงการพฒันาทกัษะการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

๖. โครงการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

๗. โครงการพฒันาหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียนอยา่งรอบดา้น 
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มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพ: ดี 

๑. กระบวนการพฒันา 

          โรงเรียนวดัคุง้ยางมีการบริหารและการจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School  Base  Management) 

ภายใตว้งจรคุณภาพ (PDCA) ดว้ยการบริหารท่ีเป็นระบบ ยดึหลกัธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้

โรงเรียนมีระบบ และกลไกการบริหารจดัการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลใหก้ระบวนการบริหารและการจดัการ อยู่ในระดับ ดี 

        โรงเรียนดาํเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา  โดยใชข้อ้มูลฐานในการกาํหนด

เป้าหมาย วสิัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งชดัเจน เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอ้มูล

พื้นฐานของโรงเรียน วเิคราะห์ SWOT ส่งผลใหโ้รงเรียน มีวสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบั

บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

        โรงเรียนวดัคุง้ยางจดัโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  ๔  ฝ่าย  ไดแ้ก่  ฝ่ายบริหารวชิาการ  ฝ่ายบริหาร

งบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารทัว่ไป  เนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน โรงเรียนมีการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         

การประชุมผูป้กครองและประชุมคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ โดยยดึคุณภาพนกัเรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหาร

สถานศึกษา มีการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการโรงเรียน ดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้นิเทศ  

กาํกบั ติดตามการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นระยะ นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ   

อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

         โรงเรียนวดัคุง้ยางมีการพฒันาวชิาการตามคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่ การปรับปรุง

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมหลกัสูตรแกนกลาง มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร นาํผล

การประเมินมาพฒันาหลกัสูตร ปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

หอ้งสมุดโรงเรียน มีการจดัการเรียนการสอนบูรณาการโดยนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

เนน้การพฒันาทกัษะชีวติ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ คู่คุณธรรมและมีความพอเพียง  มีการประกนัคุณภาพภายใน     

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน           

และตั้งค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน จดัทาํแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี 

          โรงเรียนวดัคุง้ยางดาํเนินการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ โดยจดัทาํโครงการ

พฒันาครูใหส้ามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล จดัใหค้รูไดเ้ขา้ อบรม 

ประชุม  เชิงปฏิบติัการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  และภาระงาน

อ่ืนท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอน   ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูไดท้าํผลงานทางวชิาการและส่งเสริมใหค้รูได้

ทาํวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของตนเองเสมอ ส่งเสริมใหค้รูพฒันาตนเองตาม  ID-PLAN  
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แผนพฒันาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู ภาคเรียนละ ๑  คร้ัง เพื่อตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบติังานจากรายงานผลการปฏิบติังานของครูรายบุคคล ใหข้วญัและกาํลงัใจกบัครูซ่ึงตั้งใจปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

          โรงเรียนวดัคุง้ยางจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

ดว้ยโครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์ในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียน

เห็นความสาํคญัของการพฒันาสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมนกัเรียน และใหก้ารสนบัสนุนในการจดั

กิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยไดส้าํรวจสภาพอาคารเรียน หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ และซ่อมแซม และปรับปรุง

พฒันาอาคารเรียน หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการต่างๆ ป้ายนิเทศ และสนามกีฬา เพื่อใหมี้ความปลอดภยั อยูใ่นสภาพ   

ใชง้านไดดี้ มีการพฒันาบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น  การวางท่อระบายนํ้า การจดัทาํศาลาท่ีพกัสาํหรับนกัเรียน

และผูป้กครอง การสาํรวจและกาํจดัลูกนํ้ายงุลาย การปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน สร้างร้ัวโรงเรียน มีส่ือ             

ท่ีทนัสมยัใหก้บัครูใชใ้นการเรียนการสอน มีหอ้งสมุด หอ้งสืบคน้ขอ้มูลท่ีเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ของนกัเรียน 

ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสะอาด  สวยงาม  มีตน้ไมร่้มร่ืน  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้

สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้ภายในไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียน 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ ห้องดนตรี สระวา่ยนํ้า ห้องพยาบาล หอ้งปฏิบติัการ 

คหกรรม สนามกีฬา  ห้องสหกรณ์โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกไดแ้ก่ วดัคุง้ยาง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

ไกรนอก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไกรนอก  กลุ่มแม่บา้นตาํบลไกรนอก 

          โรงเรียนวดัคุง้ยาง มีการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ

เรียนรู้  ดว้ยโครงการพฒันาทกัษะการใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้ของนกัเรียน พฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

สัญญาณ  Wifi ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี พฒันาห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน           

จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วสัดุอุปกรณ์ โสตทศันศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟตแ์วร์ท่ีส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
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๒. ผลการดําเนินงาน 

         ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีดงัน้ี 

 

 ตารางที ่๔ แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการ

จัดการ /ประเด็นการพจิารณา  

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๒.๑ มีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ี

สถานศึกษากาํหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบท

ของสถานศึกษา สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ

สถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

๒.๓ มีการดาํเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้

คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นตามหลกัสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

๒.๔ มีการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความ

เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
ดีเลิศ ดี ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

๒.๕ มีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ

สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ

เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๖ มีการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

สนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการ

เรียนรู้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๒ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับด ี

           จากตารางท่ี ๔ แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พบวา่ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจดัการ เป็นไปตามเป้าหมาย ๕ ประเด็นพิจารณา และตํ่ากวา่

เป้าหมาย ๑ ประเด็นพิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการดาํเนินการแลว้ เป็นไปตามเป้าหมาย ระดับ ดี 

          โรงเรียนวดัคุง้ยางไดด้าํเนินการวเิคราะห์สภาพปัญหาผลการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา โดยการศึกษาขอ้มูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จดัทาํแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปีและจดัประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกนักาํหนด
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เป้าหมาย  ปรับวสิัยทศัน์  กาํหนดพนัธกิจ  กลยทุธ์ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน        

มีการปรับแผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา  พฒันาครูใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  สนบัสนุนการอบรมครูไดรั้บการพฒันาตามโครงการคูปองครู

ทุกคน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรในโรงเรียนในดา้นการใชส่ื้อไอซีทีและแอปพลิเคชนัใหม่ ๆ  เพื่อการเรียน     

การสอนพร้อมจดัปัจจยัพื้นฐานบุคลากร  อุปกรณ์ครุภณัฑ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนและการพฒันาผูเ้รียนดา้นต่างๆ  มีคาํสั่งมอบหมายงานใหผู้รั้บผดิชอบดาํเนินการพฒันาตามแผนงาน

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวโ้ดยมีการดาํเนินการนิเทศกาํกบัติดตามประเมินผลการดาํเนินงานและสรุปผล

การดาํเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมและชดัเจน 
ผลทีเ่กดิจากการพฒันา 

        ๑. โรงเรียนมีการกาํหนดเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาของ

โรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปตาม

แผนการศึกษาชาติ 

         ๒ โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการประจาํปีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียน    

ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานตาํแหน่งขอ้มูล

สารสนเทศมีความถูกตอ้งครบถว้นทนัสมยันาํไปประยกุตใ์ชไ้ดด้าํเนินการอยา่งเป็นระบบและมีกิจกรรม              

จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหใ้ฝ่เรียนรู้ 

         ๓. โรงเรียนมีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา(แผน๔ปี) แผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการพฒันา

และร่วมรับผิดชอบ 

        ๔. ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและเครือข่ายการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและรับทราบรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา 

       ๕. โรงเรียนมีการนิเทศกาํกบัติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นระบบและ

ต่อเน่ืองเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

       ๖.โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจดัการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยดึหลกัธรรมาภิบาลและแนวคิด

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

       ๗.โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบโรงเรียนจดัประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมระดม

สมองการประชุมเพื่อจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ๔ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๓) โดยจดัทาํ SWOT โรงเรียน

ปรับเปล่ียนและกาํหนดวสิัยทศัน์พนัธกิจเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาจดัทาํ

แผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการพฒันาและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรโรงเรียนครูผูส้อนสามารถ

จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีการดาํเนินการนิเทศกาํกบัติดตามประเมินผลการดาํเนินงานและจดัทาํรายงานผล



๕๘ 
 

การจดัการศึกษาและโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวิจยัในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพ

โรงเรียน 

          ๘. ผูบ้ริหารมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใชท้รัพยากรจากชุมชน           

มีกองทุนศิษยเ์ก่า มีงบประมาณหมุนเวยีนอยา่งต่อเน่ือง 

          ๙. มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดี วางแผนอยา่งเป็นระบบ มีผูรั้บผดิชอบทุกมาตรฐานและสรุปผลปลาย 

ปีเสร็จทนัตามกาํหนด 

 ๓. ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

          ประเด็นภาพความสาํเร็จดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการไดแ้ก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวสิัยทศัน์และ

พนัธกิจท่ีโรงเรียนกาํหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน ความตอ้งการของชุมชน  มีระบบการบริหาร

จดัการคุณภาพอยา่งเป็นระบบ  วางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโดยนาํแผนไปปฏิบติั   ติดตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผล  และปรับปรุง  พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองมีการบริหารอตัรากาํลงั  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการนิเทศภายใน  นาํขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร  และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนใน

การวางแผน ปรับปรุง  พฒันาและร่วมกนัรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษามีการบริหารจดัการเก่ียวกบังานวชิาการ          

มีการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรตรงตามความตอ้งการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ภายในและ

ภายนอกหอ้งเรียน และสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภยั

จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ

โรงเรียน พฒันาบริการดา้นเทคโนโลย ี สารสนเทศ  มีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ    

และการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 

๔. แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

       สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ความเขม้แขง็มีส่วนร่วม

รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษาและการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษามีการนิเทศติดตามท่ีชดัเจน 

โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีโรงเรียนดาํเนินงานมีดงัน้ี 

          ๑.โครงการการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยดึหลกัการบริหารแบบ PDCA 

          ๒.โครงการพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

          ๓.โครงการพฒันาอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน์ในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

          ๔. โครงการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

          ๕.โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

 

 



๕๙ 
 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

ผลการประเมินตนเอง :  ระดับคุณภาพ : ดี 

๑ กระบวนการพฒันา 

         โรงเรียนวดัคุง้ยาง  ดาํเนินการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดว้ยวธีิการ      

ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอยูใ่นระดบัดี    โดยส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั              

(Active learning)  ใหผู้เ้รียนผา่นกระบวนการคิดปฏิบติัจริงเพื่อนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและคงทนตามมาตรฐาน

และตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ มีหลกัสูตร

สถานศึกษา และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ แผนการจดัการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนการจดั      

การเรียนรู้ท่ีครูพฒันาข้ึนสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดจ้ริง ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการ     

ไดล้งมือปฏิบติัจริง การสอนแบบบูรณาการโดยใชแ้หล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่การผลิตพรมเช็ดเทา้ 

การประดิษฐก์ระเป๋าเดคูพาจ  การทาํนํ้ายาลา้งจาน  นํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า  การกาํจดัขยะโดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไกรนอก 

           ส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือมลัติมิเดีย เอกสารประกอบการเรียนรู้  

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศการเรียน  การสอนดว้ยระบบทางไกลผา่นดาวเทียม               

(ไกลกงัวล)  การใช ้ICT การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเอร์เน็ต และจดัการเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน    

และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

          ส่งเสริมใหค้รูประจาํชั้นและครูผูส้อนทุกคน บริหารชั้นเรียนดว้ยการสร้างวนิยัเชิงบวก โดยการเสริมแรง 

มอบรางวลั  ยกยอ่ง  ชมเชย มัน่ใหก้าํลงัใจนกัเรียนเม่ือนกัเรียนทาํดี ชมบ่อยๆ ชมทุกคร้ัง โดยพยายามใหก้ารชม

มากกวา่การตาํหนิติเตียน  ส่ือสารทนัทีเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ครูควบคุมอารมณ์ใหมี้การแสดง

อารมณ์โกรธนอ้ยท่ีสุด ควบคุมอารมณ์ให้เสมอตน้เสมอปลาย แสดงออกทั้งร่างกายและคาํพูด สร้างบรรยากาศ      

ท่ีอบอุ่นมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

        ครูตรวจสอบและประเมินผลผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ โดยการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง ดว้ยการสังเกต  

สอบถาม การประเมินผลงาน ช้ินงาน และนาํผลการประเมินมาพฒันากระบวนการเรียนการสอน การทาํวจิยัในชั้น

เรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

        ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และใหข้อ้มูล

สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคน 

 

 

 



๖๐ 
 

๒.ผลการดําเนินงาน 

       ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ มีดงัน้ี 

ตารางที ่๕  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้  

                   ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๓.๑ จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและ

ปฏิบติัจริงและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้

๗๐ ๗๘.๘๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

       ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้

เนน้กระบวนการคิด และใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัของ

หลกัสูตรสถานศึกษาและสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

๗๐ ๗๘.๘๗ สูงกวา่เป้าหมาย 

๓.๒ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗๐ ๗๘.๕๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย 

๗๐ ๗๘.๕๗ สูงกวา่เป้าหมาย 

๒.ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ 

๗๐ ๘๕.๗๑ สูงกวา่เป้าหมาย 

๓.ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

บูรณาการในการจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 

๗๐ ๗๑.๔๓ ตามเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๐ ๗๘.๕๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

  ครู มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก มี

ปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก ส่งผลใหน้กัเรียนรักการ

เรียนรู้ 

๗๐ ๗๘.๕๗ สูงกวา่เป้าหมาย 

 

 



๖๑ 
 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น

ระบบและนาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 

๗๐ ๗๕.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่ง

เป็นระบบและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั นาํผลมา

พฒันาผูเ้รียน 

๗๐  ๗๘.๕๗ สูงกวา่เป้าหมาย 

๒.ครูมีเคร่ืองมือวดัและวธีิการประเมินผลท่ี

เหมาะกบัเป้าหมายของการเรียนรู้ 

๗๐ ๗๑.๔๓ ตามเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูล

สะทอ้นกลบั เพื่อพฒันาและปรับปรุงการ

จดัการเรียนรู้ 

๗๐ ๗๑.๔๓ ตามเป้าหมาย 

  ครู และ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั เพื่อพฒันา

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

๗๐ ๗๑.๔๓ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ระดับด ี

 

        จากตารางท่ี ๕  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบวา่ผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  สูงกวา่

ตามเป้าหมาย  จาํนวน ๕ ประเด็นการพิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมการดาํเนินงานแลว้ เป็นสูงกวา่เป้าหมาย

ทุกประเด็นการพิจารณา 

       ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูใ่นระดบั ดี โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  

       ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวนัได้ ของครู

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูทาํการวเิคราะห์หลกัสูตร จดัการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด และใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริง

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

ประเมินไดจ้ากแผนการจดัการเรียนรู้ทุกรายวชิา  และผลจากการนิเทศการสอน 

       ๒.  ใช้ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้   โรงเรียนวดัคุง้ยางส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือ

จดัหาส่ือการเรียนการสอน ประกอบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ประเมินไดจ้ากบนัทึกการผลิตส่ือ 

บนัทึกการใชส่ื้อการเรียนการสอนของครู 
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 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

บูรณาการในการจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 

- แหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัในโรงเรียน ไดแ้ก่  หอ้งสมุดสุธรรมวโรทยั  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์   บา้นตน้ไม ้ สระวา่ยนํ้า  หอ้งวชิาการ หอ้งดนตรี  ห้องสหกรณ์โรงเรียน  

หอ้งคหกรรม  ห้องงานช่าง  แปลงเศรษฐกิจพอเพียง 

- แหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนในทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  วดัคุง้ยาง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไกรนอก  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลไกรนอก  กลุ่มแม่บา้นในชุมชนไกรนอก อุทยานประวติัศาสตร์

สุโขทยั   รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกอ่ืนๆ โดยการจดักิจกรรมทศันศึกษา และบูรณาการทกัษะชีวติ

ผา่นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

        ๓.๑  ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจดัสภาพความพร้อมท่ีจะดาํเนินการเรียนการสอนให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวก ส่งผลใหน้กัเรียนรักการ

เรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจดัการเรียนการสอน ทาํการวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล จดับรรยากาศชั้นเรียน

ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจในระหวา่งการ

เรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย มีระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ดา้นอาหารกลางวนั  อาหารเสริมนม ดา้นการดูแล

รักษาสุขภาพอนามยัของนกัเรียนมีรถรับส่งนกัเรียนท่ีอยูไ่กลผูป้กครองไม่สามารถมาส่งนกัเรียนไดฟ้รีดว้ยเงิน            

จากวดัคุง้ยาง วดัคุง้ยางมอบอาหารใหน้กัเรียนท่ียากจนกลบัไปรับประทานท่ีบา้น   มอบทุนการศึกษาแก่นกัเรียน 

มอบเกียรติบตัร  วฒิุบตัรนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะตามค่านิยม ๑๒ ประการ และนกัเรียนท่ีเรียนดี จดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและหลากหลาย 

๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพฒันาผู้เรียน 

        ๔.๑ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการวดัผล

ประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน  จากการนิเทศการสอน พบวา่ครูมีเคร่ืองมือวดัและวธีิการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบั

เป้าหมายของการเรียนรู้ มีวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งแบบวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล  

แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพ่ือพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

      ๕.๑ โรงเรียนวดัคุง้ยาง มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ ๑ คร้ัง โดยผูบ้ริหารโรงเรียน และครูวชิาการ      

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

      ๕.๒ ครูมีผลงานการใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ มีรายงานวิจยัในชั้นเรียน          

ภาคเรียนละ ๑-๒ เร่ือง 

     ๕.๓  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผา่นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
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๓.  จุดเด่น 

       ๑. ครูส่วนมากมีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิด  และใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง และสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

      ๒. ครูส่วนมากจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม ครูเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ

การจดัการเรียนการสอน 

       ๓. ครูส่วนมากนาํส่ือและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ทุ กห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ทีว ี        

และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

       ๔.  ครูใชก้ระบวนการวดัผลประเมินผลดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย 

 ๔. จุดควรพฒันา 

        ๑. ใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพแก่ครูและบุคลากร ใหเ้กิดความตะหนกัและใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐาน

การศึกษา และค่าเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนประกาศไวอ้ยา่งจริงจงั เพื่อจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง 

       ๒.ครูควรกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์        

การเรียนรู้ ท่ีโรงเรียนกาํหนดไวเ้ม่ือสอนจบรายวชิา 

 

๕. ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

          ๑.  ครูร้อยละ ๗๑.๔๓    จดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวเิคราะห์นกัเรียน 

          ๒. ครูร้อยละ ๖๔.๒๘ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

          ๓.  ครูร้อยละ  ๖๔.๒๙ จดัการเรียนการสอนในรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

          ๔.  ครูร้อยละ ๗๑.๔๓ ไดท้าํการวเิคราะห์หลกัสูตรและจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการ

เรียนรู้ 

           ๕.  ครูผูส้อนวชิาภาษาไทยทุกคนนาํผลการประเมินการอ่านของนกัเรียนมาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

            ๖.  ครูมีการวดัผลประเมินผลนกัเรียนก่อนเรียน  ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน และนาํผลการประเมินมาใช้

พฒันาผูเ้รียน 

            ๗.  ครูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กรักและจะเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

            ๘.  มีการใชก้ระบวนการชุมชนการเรียนรู้ (PLC) มาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

แผนพฒันาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

๑. ครูนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆมาช่วยในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนส่งเสริมใหค้รู

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองในการใชเ้ทคโนโลยแีละสร้างนวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน 
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       ๒. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้เขม้ขน้เพื่อใหมี้คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ

ระดบัชาติ (O-NET) สูงกวา่ระดบัชาติและมีคะแนนเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นกัเรียนอ่าน

ออก เขียนได ้ทุกคน 

        ๓. การส่งเสริมใหค้รูเห็นความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัการจดัทาํการวิจยัใน

ชั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

        ๔. การพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รับการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนท่ีหลายหลาย 

        ๕. การจดัสรรครูผูส้อนใหต้รงตามวชิาเอกท่ีโรงเรียนมีความตอ้งการและจาํเป็น 

         ๖.  การพฒันาครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

        ๗. การสร้างขอ้สอบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 

        ๘. นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และการใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อนกัเรียนนาํไปใชพ้ฒันาตนเอง 

โดยมีแผนงาน/โครงการท่ีโรงเรียนดาํเนินงานมีดงัน้ี 

๑.  โครงการพฒันาครูใหส้ามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

๒. โครงการศึกษาดูงานสู่การพฒันาองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพฒันา 

         ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นขอ้มูลสารสนเทศสาํคญัท่ีสถานศึกษาจะตอ้งนาํไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์  เพื่อสรุปนาํไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะทอ้นภาพความสาํเร็จกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา (๓-๕ปี) และนาํไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดงันั้น  จากผลการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน  

พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดงัน้ี 

ระดับปฐมวยั 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

คุณภาพของเด็ก 

ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นร่างกายเป็นไปตามวยัมีนิสัย

ร่าเริงแจ่มใสมีความสุขในการร่วมกิจกรรมมี

ความคิดสร้างสรรคก์ระตือรือร้นในการเรียนรู้รัก

การออกกาลงักายมีความรู้และทกัษะพื้นฐานตาม

พฒันาการทุกดา้นมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี

พึงประสงคเ์ล่นและทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษา 

ปฐมวยัมีวสิัยทศัน์ภาวะผูน้าํและความคิดริเร่ิมท่ี 

เนน้การพฒันาเด็กปฐมวยัโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม

และใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิด

ทั้งดา้นวชิาการและการจดัการตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นสําคัญ 

ครูส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันากระบวนการคิดและลง

มือปฏิบติักิจกรรมต่างๆดว้ยตนเองเพื่อใหเ้ด็กได้

เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานจดัทาํ

แผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยัและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

หลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่ง 

คุณภาพของเด็ก 

ควรเพิ่มการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านสนใจใฝ่รู้

รักการเรียนรู้กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้งใน

หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดการ

เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการ

นาํเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผูเ้รียน 

 

 

 

การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นสําคัญ 

๑. ครูปรับปรุงแผนการจดัประสบการณ์ใหท้นัต่อ

เหตุการณ์และนโยบายของตน้สังกดัและพฒันา

ตนเองจากการเขา้รับการอบรมและการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองเป็นประจาํ 

๒. ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการสร้าง

ความคิดรวบยอดอยา่งสร้างสรรค ์



๖๖ 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

บุคคลมีการวดัและประเมินพฒันาการของเด็กและ

รวบรวมผลการพฒันาของเด็กแจง้ใหผู้ป้กครองได้

ทราบ 

 

 

 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑)  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ สูงกวา่ระดบัเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสูงกวา่ระดบัประเทศและผูเ้รียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน          

(O-NET) ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ไดแ้ก่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์ 

๑.๒)  ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงมีสมรรถภาพ

และนํ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑมี์สัมมาคารวะอ่อน

นอ้มถ่อมตนมีมารยาทท่ีเหมาะสมกบัวยัมีกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเขา้กบัอตัลกัษณ์ของโรงเรียนคือ

โรงเรียนส่งเสริมระเบียบวินยัและคุณธรรมและมี

เอกลกัษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชนคือรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม  นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีทกัษะชีวติและทกัษะอาชีพท่ี

เหมาะสมตามช่วงวยั 

 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการสอบ 

O-NET ตํ่ากวา่ประเทศทุกรายวชิาตลอดระระเวลา  

๓ ปียอ้นหลงั (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ควรมีการจดั

กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพื่อทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็น

ระบบโรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย

วธีิเช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมระดม

สมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดวสิัยทศัน์พนัธกิจเป้าหมายท่ีชดัเจนมีการ

ปรับแผนพฒันาคุณภาพ 

การจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้ง

กบัผลการจดัการศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการ

พฒันาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การ

พฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรสถานศึกษาครูผูส้อนสามารถจดัการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีการดาํเนินการนิเทศกาํกบั

ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานและจดัทาํรายงาน

ผลการจดัการศึกษาและโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวจิยั

ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชง้านเป็นฐานในการ

วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

๒. ผูบ้ริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่มีหลกัการ

บริหารและมีวสิัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารสามารถเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการทาํงานและคณะกรรมการ

สถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาท 

การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นสําคัญ 

๑. ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอมีความตั้งใจมุ่งมัน่ในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็เวลาและความสามารถ 

๒. การพฒันาการสอนโดยจดักิจกรรมใหน้กัเรียนได้

เรียนรู้โดยการคิดไดป้ฏิบติัจริงมีการใหว้ธีิการและ

แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้

จากส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑.  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผูเ้รียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

ใหมี้ความเขม้แขง็มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดั

การศึกษาและการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 

๓. ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการอบรมสมัมนาและ

การศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหส้ามารถนาํ

ความรู้และประสบการณ์ใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการ

จดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีระบบการกาํกบัดูแลนิเทศและติดตามผลการ

ปฏิบติังานภายในโรงเรียนอยา่งเขม้แขง็เป็นระบบ

และต่อเน่ืองยิง่ข้ึน 

๔. โรงเรียนควรมุ่งเนน้พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน ไดแ้ก่ สนามกีฬา หอ้งเรียน หอ้งสมุด 

แหล่งเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและ

หอ้งปฏิบติัการต่างๆใหส้มบูรณ์แบบอยา่งมากท่ีสุด 

 

 

 

การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นสําคัญ 

๑. ครูควรจดักิจกรรมเนน้ให้ผูเ้รียนไดมี้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อยา่ง

หลากหลายและใชแ้หล่งเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง 

๒. สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันานกัเรียนใหมี้

คุณภาพและมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง  ส่งเสริมใหค้รู

ใชส่ื้อทนัสมยัข้ึนและมีความหลากหลาย 



๖๘ 
 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

หาเทคนิควธีิสอนใหม่ๆในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ใหก้บัผูเ้รียนสอนซ่อมเสริม ผูบ้ริหารส่งเสริมและ

กระตุน้ครูใหจ้ดัทาํวจิยัในชั้นเรียนเพื่อนาผลมาใชใ้น

การพฒันาคุณภาพมาตรฐานของผูเ้รียนใหเ้พิ่มสูงข้ึน 

๓. ควรนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน

การจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อนกัเรียน

นาํไปใชพ้ฒันาตนเอง 

 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

๑.   การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนข้ึน 

๒.  การส่งเสริมใหค้รูเห็นความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัการจดัทาํการวจิยัในชั้นเรียน

เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

๓.  การพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รับการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีไดรั้บมอบหมายติดตามผลการนาํไปใช้

และผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  
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ภาคผนวก 

 

• ประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยาง เร่ืองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

ระดบัปฐมวยั  และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• ประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยางเร่ืองกาํหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

  ระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

• คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

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

           โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา           

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ในทศวรรษท่ีสองท่ีกาํหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกบัมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกนั

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดบั  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  เม่ือวนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จาํเป็นตอ้งปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกนั จึงใหย้กเลิกประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยาง  เร่ืองใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดบัปฐมวยั  และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวนัท่ี ๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕   

มาตรา ๙(๓) ไดก้าํหนดการจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัท่ีสาํคญัขอ้หน่ึง  

คือ มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา  และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภท  และมาตรา ๔๘ 

ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถื้อวา่การประกนั

คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีการจดัทาํรายงาน

ประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนาํไปสู่การพฒันา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

           ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ    

พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั  ระดบัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประกอบกบัมติคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวดัคุง้ยาง ในการประชุม คร้ังท่ี  ๒  เม่ือวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนวดัคุง้ยาง 

จึงประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสาํหรับการส่งเสริมและกาํกบัดูแลในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพการศึกษาตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๗  สิงหาคม   พ. ศ.  ๒๕๖๑ 

 

(นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคุง้ยาง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยาง  ลงวนัท่ี ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยัโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

เพือ่การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 

มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจาํนวน ๓ มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

มาตรฐานท่ี ๓  การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นสาํคญั 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดงัน้ี 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑  เด็กมีการพฒันาดา้นร่างกายแขง็แรงมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนและดูแลความปลอดภยั   

ของตนเองได ้

        ๑.๒  เด็กมีการพฒันาดา้นอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

         ๑.๓  เด็กมีการพฒันาการดา้นสังคมช่วยเหลือตนเองมีมารยาทตามวฒันธรรมไทยและเป็นสมาชิกท่ีดี         

ของสงัคม 

         ๑.๔  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐานทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

และคณิตศาสตร์และแสวงหาความรู้ได ้

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         ๒.๑  โรงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ                 

ของครอบครัว ชุมชนและบริบทของทอ้งถ่ิน 

        ๒.๒  มีระบบบริหารจดัการชั้นเรียนโดยจดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน 

        ๒.๓  ส่งเสริมใหค้รูมีการพฒันาตนเองจนมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 

        ๒.๔  มีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอต่อผูเ้รียน 

       ๒.๕  มีการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการจดัประสบการณ์และ

พฒันาครู 

        ๒.๖  มีระบบบริหารอยา่งมีคุณภาพโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

        ๓.๑.  ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทั้ง๔ดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ 

        ๓.๒  ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข 

       ๓.๓  ครูจดับรรยากาศหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั 



๗๒ 
 

 ๓.๔  ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลายและนาํผล 

การประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

           ประกาศ   ณ  วนัท่ี  ๒   กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

(นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 

ผูอ้านวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนวดัคุง้ยางฉบบัลงวนัท่ี ๒๗ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

เร่ือง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

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

         มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑                              

มีจาํนวน  ๓  มาตรฐาน ดงัน้ี  

        มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเ้รียน  

  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  

  ๑.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  

        มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ  

        มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี  

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

 ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคาํนวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

  ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

  ๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

   ๑.๒  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

  ๑)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

  มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑   มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษากาํหนดชดัเจน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ดาํเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
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 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

 ๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

 ๒.๖  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 ๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้

 ๓.๒  ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและนาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

    

         ประกาศ   ณ  วนัท่ี ๒   กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 (นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 

ผูอ้านวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวดัคุ้งยาง 

เร่ือง    กาํหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวยั 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

ของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้ใชม้าตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวดัคุง้ยางมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  

จึงกาํหนดค่าเป้าหมาย ระดบัปฐมวยั  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

        

     ( นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 
 
 

การกาํหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับปฐมวยั 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพจิารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพจิารณา 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก ระดบัดีเลศิ 

๑.๑ เด็กมีการพฒันาดา้นร่างกายแขง็แรงมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตน 

และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้

ดี 

๑.๒ เด็กมีการพฒันาดา้นอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยั ดีเลิศ 

๑.๓ เด็กมีการพฒันาการดา้นสังคมช่วยเหลือตนเองมีมารยาทตามวฒันธรรมไทย 

และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

ดีเลิศ 

๑.๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐานทกัษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และแสวงหาความรู้ได ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลศิ 

๒.๑ โรงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นสอดคลอ้ง 

กบัวถีิชีวติของครอบครัวชุมชนและบริบทของทอ้งถ่ิน 

ยอดเยีย่ม 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการชั้นเรียนโดยจดัครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน ดีเลิศ 

๒.๓ ส่งเสริมใหค้รูมีการพฒันาตนเองจนมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔ มีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพื่อการเรียนรู้อยา่งปลอดภยัและเพียงพอต่อผูเ้รียน ดีเลิศ 

๒.๕ มีการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน 

การจดัประสบการณ์และพฒันาครู 

ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารอยา่งมีคุณภาพโดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๓การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นสําคัญ ระดับดีเลศิ 

๓.๑ ครูจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง จากการเล่น และปฏิบติัอยา่งมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓ ครูจดับรรยากาศหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ยอดเยีย่ม 

๓.๔ ครูประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลายและนาํ

ผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 



๗๗ 
 
 

การกาํหนดค่าเป้าหมาย 

 

๑.  ศึกษาขอ้มูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผา่นมา  เพื่อเป็นขอ้มูลฐานในการกาํหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การกาํหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกาํหนดเป็น ระดบัคุณภาพ  ๕  ระดบั  เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการประเมิน  ดงัน้ี 

ระดบั  ยอดเยีย่ม 

ระดบั  ดีเลิศ 

ระดบั  ดี 

ระดบั  ปานกลาง 

ระดบั  กาํลงัพฒันา 

๓.  การกาํหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกาํหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

 
การตดัสินผลการประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในท่ีกาํหนดของแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยีย่ม 

๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

๗๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 

๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ๑ กาํลงัพฒันา 



๗๘ 
 
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวดัคุ้งยาง 

เร่ืองกาํหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 

 เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวดัคุง้ยางมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน จึง

กาํหนดค่าเป้าหมาย ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒  เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

           

    ( นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 

           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

                                  การกาํหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนวดัคุ้งยาง 

เร่ือง การกาํหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ๓ มาตรฐาน  ๒๑ ประเด็นพจิารณา 

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

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

        ๑. ๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 

        ๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

(ระดบั ๓) 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

(ระดบั ๓) 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลศิ 

(ระดบั ๔) 
 

ตวับ่งช้ีและค่าเป้าหมายความสําเร็จตามประเดน็พจิารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  จํานวน ๑๐ ประเด็นการพจิารณา  

๑.๑ ประเด็นการพจิารณาด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน จํานวน  ๖ ประเด็นการพจิารณา 

 

๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน       

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคาํนวณ           

         ๑.๑ นกัเรียนร้อยละ  ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยูใ่นระดบัดี ตามเกณฑ ์  

การประเมินของสถานศึกษา 

        ๑.๒ นกัเรียนร้อยละ ๗๐  ผา่นการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ดา้นความสามารถ                 

ในการส่ือสาร ในระดบัดี 

         ๑.๓ นกัเรียนร้อยละ ๖๐  มีความสามารถในการคิดคาํนวณ อยูใ่นระดบัดี ตามเกณฑก์ารประเมิน    

ของสถานศึกษา 

 

 

 



๘๐ 
 

๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน       

๒)  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 

 และแกปั้ญหา 

          ๒.๑  นกัเรียนร้อยละ ๗๐ ผา่นการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ อยูใ่นระดบั ดี 

          ๒.๒ นกัเรียนร้อยละ ๗๐  ผา่นการประเมินทกัษะการคิดแกปั้ญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

          ๒.๓ นกัเรียนร้อยละ ๗๐  ผา่นการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ดา้นความสามารถในการคิด

ในระดบัดี 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

          ๓.๑ นกัเรียนร้อยละ ๓๐  มีผลงาน จากการทาํโครงงาน / ส่ิงประดิษฐ ์ และสามารถอธิบายหลกัการ 

แนวคิด ขั้นตอนการทาํงาน และปัญหาอุปสรรคของการทาํงานได ้

          ๓.๒ นกัเรียนร้อยละ ๒๐ สามารถสร้างนวตักรรม 

          ๓.๓ นกัเรียนร้อยละ ๑๐ สามารถสร้างนวตักรรม และนาํนวตักรรมไปใช ้และมีการเผยแพร่ 

๔)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

         ๔.๑ นกัเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ 

ไดด้ว้ยตนเอง และอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        ๔.๒ นกัเรียนร้อยละ  ๗๐   ผา่นการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ดา้นความสามารถ 

ในการใชเ้ทคโนโลย ีในระดบัดี 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

            ๕.๑.๑ นกัเรียนร้อยละ ๖๕  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบั ๓ ข้ึนไป 

            ๕.๑.๒ นกัเรียนร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบั ๓ ข้ึนไป 

            ๕.๑.๓ นกัเรียนร้อยละ ๕๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบั ๓ ข้ึนไป 

            ๕.๑.๔ นกัเรียนร้อยละ ๖๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดบั ๓ ข้ึนไป 

            ๕.๑.๕ นกัเรียนร้อยละ ๘๐  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดบั ๓ ข้ึนไป 

            ๕.๑.๖ นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดบั ๓ ข้ึนไป 

            ๕.๑.๗ นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     

ระดบั ๓ ข้ึนไป 

            ๕.๑.๘ นกัเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

ระดบั ๓ ข้ึนไป          

 

 

๖)  มีความรู้  ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 



๘๑ 
 

๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน       

     ๖.๑  นกัเรียนร้อยละ ๘๐   มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

     ๖.๒  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ร้อยละ ๗๐  มีความพร้อมท่ีศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

      ๖.๓ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ร้อยละ ๗๐  มีความพร้อมในการทาํงาน และประกอบอาชีพ 

 

๑.๑ ประเด็นการพิจารณาดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน จาํนวน ๔ ประเด็นการพิจารณา 

๑.๒  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากาํหนด 

           ๑.๑ นกัเรียนร้อยละ ๗๐ ผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัดี 

           ๑.๒ นกัเรียนร้อยละ ๗๐  มีความรับผดิชอบ มีวินยั มีภาวะผูน้าํและมีจิตอาสา 

 

๒)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

          ๒.๑ นกัเรียนร้อยละ ๙๐  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วนัสาํคญั และทอ้งถ่ิน 

          ๒.๒ นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลกัของชาติ 

          ๒.๓ นกัเรียนร้อยละ ๙๐  ยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

          ๒.๔ นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

          ๒.๕ นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวฒันธรรมและ

ทอ้งถ่ิน 

  ๓) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

           ๓.๑ นกัเรียนร้อยละ ๙๐  อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขบนความแตกต่างทางวฒันธรรม/ความคิดเห็น 

ท่ีแตกต่าง 

           ๓.๒ นกัเรียนร้อยละ  ๙๐  มีทศันคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีหลกัคิดท่ีถูกตอ้ง และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๔.๑ นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑม์าตรฐาน

ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

๔.๒ นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือสาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกขอ้ 

๔.๓ นกัเรียน ร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพแขง็แรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เคร่ืองใชส่้วนตวัสะอาด  

และปฏิบติัตนตามสุขบญัญติั ๑๐ ประการ 



๘๒ 
 

๑.๒  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

๔.๔ นกัเรียน ร้อยละ ๘๐ หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะววิาท และอบายมุข 

ทุกชนิด  

๔.๕ นกัเรียน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ทกัษะในการป้องกนัตนเองจากภยัคุกคามรูปแบบใหม่ 

๔.๖ นกัเรียน  ร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดาํเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

และมีจิตสาธารณะ 

๔.๗ นกัเรียนร้อยละ ๘๐  ผา่นการประเมินสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน ดา้นความสามารถ 

ในการใชท้กัษะชีวติ ในระดบัดี 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ๖ ประเด็นการพิจารณา   

 

๒.๑  มีเป้าหมายวสิัยทศัน์  และพนัธกิจท่ีสถานศึกษากาํหนดชดัเจน สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

      ๒.๑.๑ สถานศึกษามี แผนพฒันาการศึกษา ท่ีไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

สามารถตรวจสอบได ้ 

๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษาท่ีไดก้าํหนดค่าเป้าหมายความสาํเร็จไว ้

     ๒.๒.๑ สถานศึกษามีและดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม       

คลอบคลุมงานวชิาการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั พฒันาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจดัการขอ้มูล

สารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

     ๒.๒.๒ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๒.๓  มีการดาํเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพฒันาผูเ้รียน 

ใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 

    ๒.๓.๒ สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

และสามารถตรวจสอบได ้

    ๒.๓.๓ สถานศึกษามีหลกัสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

๒.๔  มีการพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

      ๒.๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการพฒันาตนเอง  



๘๓ 
 

      ๒.๔.๒ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผูป้ระสานและครูในระดบัชั้น มีการประชุมเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาการทาํงานร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ ๑๐ คร้ัง  

๒.๕  มีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

      ๒.๕.๑ ครูและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 

      ๒.๕.๒ จาํนวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ไดม้าตรฐาน 

๒.๖  มีการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 

      สถานศึกษามีระบบการจดัหา การพฒันาและการบริการ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหาร

จดัการและการจดัการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ๕ ประเด็นการพิจารณา   

๓.๑  จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

       ๓.๑.๑ ครูร้อยละ  ๗๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด และใหผู้เ้รียนฝึก

ปฏิบติัจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ

ได ้ 

 

๓.๒  ใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      ๓.๒.๑   ครูร้อยละ ๗๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

      ๓.๒.๒  ครูร้อยละ ๗๐ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนรู้         

มี application     

      ๓.๒.๓ ครูร้อยละ ๗๐  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช ้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน   

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน บูรณาการในการจดัการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัจริง 

๓.๓  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

      ครูร้อยละ ๗๐ มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพนัธ์ เชิงบวก ส่งผลใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้ 

 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและนาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 

      ๓.๔.๑ ครูร้อยละ ๗๐ มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

นาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 

      ๓.๔.๒ ครูร้อยละ ๗๐ มีเคร่ืองมือวดัและวธีิการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายของการเรียนรู้ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

       ครู ร้อยละ ๗๐  และ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันา

และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  

 

การกาํหนดค่าเป้าหมาย 



๘๔ 
 

 

๔.  ศึกษาขอ้มูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผา่นมา  เพื่อเป็นขอ้มูลฐานในการกาํหนดค่าเป้าหมาย 

๕. การกาํหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกาํหนดเป็น ระดบัคุณภาพ  ๕  ระดบั  เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการประเมิน  ดงัน้ี 

ระดบั  ยอดเยีย่ม 

ระดบั  ดีเลิศ 

ระดบั  ดี 

ระดบั  ปานกลาง 

ระดบั  กาํลงัพฒันา 

๖.  การกาํหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกาํหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  

ตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

 

การตดัสินผลการประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในท่ีกาํหนดของแต่ละระดบั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป ๕ ยอดเยีย่ม 

๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

๗๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 

๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ ๑ กาํลงัพฒันา 



๘๕ 
 

 

 

คาํสั่งโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

ท่ี ๒๔ /๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

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

  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการสาํคญัในการจดัการศึกษา ใหมี้การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กาํหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ     

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก  

มาตรา ๔๘ กาํหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    

และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการ       

อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ้ ๑ เร่ืองการบงัคบับญัชาขา้ราชการและบุคลากร

ในสถานศึกษา  แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบติัหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอาํนวยการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ย 

๑.๑ นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๑.๒ นายสมพงษ ์ มาดหมาย  ครู คศ.๓  กรรมการ 

๑.๓ นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฏร์    ครูคศ.๓                กรรมการ 

๑.๓ นางอญัชลี  ผลพฤกษา               ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าที่  

          ๑. กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัต่างๆเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนพฒันา ดาํเนินงาน

เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

         ๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานในการประกนั

คุณภาพภายใน  

         ๓. กาํกบัติดตาม และให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

  ๔. สนบัสนุนใหมี้การพฒันาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือวา่การ

ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 



๘๖ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

 ๒.๑ นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นายสมพงษ ์ มาดหมาย  ครู คศ.๓  กรรมการ 

 ๒.๓ นายจกัรพงษ ์ เขียวเหลือง ครู คศ.๓  กรรมการ 

 ๒.๔ นายอภิสิทธ์ิ  ธิเสนา  ครูคศ.๒  กรรมการ 

 ๒.๕ นางสุวรรณ  อนนัตะ  ครู คศ.๑                            กรรมการ 

 ๒.๖ นางสาวณฐัรดา  ภาคภูมิ              ครู คศ.๒                           กรรมการ 

                      ๒.๗ นางป้ันหย ี พุม่ไม ้                      ครูคศ.๓                กรรมการ 

                      ๒.๘ นางสาวสวติตา  พุม่ไม ้              พนกังานราชการ               กรรมการ 

                      ๒.๙ นางเบ็ญจา  เขียวเหลือง               ครูคศ.๓                กรรมการ 

                      ๒.๑๐ นางอญัชลี  ผลพฤกษา               ครูคศ.๓                กรรมการ 

                     ๒.๑๑ นางสาวอภิรดี  ทกัทว้ง               ครูผูช่้วย                            กรรมการ 

                     ๒.๑๒ นางสาวสุพิชญา  แตงทอง         ครูผูช่้วย                           กรรมการ 

                     ๒.๑๓ นางสาวสาหร่าย  ดว้งทาํ           ครูผูช่้วย                            กรรมการ 

                     ๒.๑๔ นางสาวพรทิพย ์  คลา้ยบุญ       ครูพี่เล้ียงฯ  กรรมการ 

 ๒.๑๕ นางสาววรรัญญา  เดชะ ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

                      ๒.๑๖ นายจิตติพฒัน์    เรืองแหวว       ครูอตัราจา้ง  กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์  ครูคศ.๓        กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๘ นางสาวทิวาวรรณ  คลา้ยคลึง เจา้หนา้ท่ีธุรการ       ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 

๑. จดัทาํแนวทาง และวธีิการประกนัคุณภาพภายในดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตามและ

การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อใชก้าํกบั ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและภายใตก้รอบนโยบายและหลกัการ 

๓. ดาํเนินการใหมี้การใหมี้การจดัทาํมาตรฐาน ตวับ่งช้ีคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพตาม 

พนัธกิจของโรงเรียนใหค้รบถว้นตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและการประกนัคุณภาพภายนอกของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา           

(สมศ.)  

๔. ดาํเนินการใหมี้การจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



๘๗ 
 

๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอาํนวยการ 

๖. ดาํเนินการใหมี้การจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั

เป็นประจาํทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วนั นบัจากวนัส้ินปีการศึกษา) 

๗. ดาํเนินการใหมี้การเผยแพร่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหห้น่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

๘. กาํหนดมาตรฐาน การพฒันาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อ

นาํไปสู่การปฏิบติั 

๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 

๓.๑ นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย              ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๓.๒ นายสมพงษ ์ มาดหมาย  ครู คศ.๓  กรรมการ 

       ๓.๓ นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฏร์   ครู คศ.๓  กรรมการ 

       ๓.๓ นางสุวรรณ  อนนัตะ                    ครูคศ.๑                กรรมการ 

 ๓.๓ นางอญัชลี  ผลพฤกษา    ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 

๑. กาํหนดตวับ่งช้ีในการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. วางแผนการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓. ติดตามทบทวนการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ     

การเรียนรู้ 

๔. เตรียมเอกสารและหลกัฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพือ่รอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

๕. จดัทาํแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีดาํเนินงานตามแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เม่ือส้ินภาค

เรียนของปีการศึกษา 

๖. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะ วธีิการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน

และกลุ่มสาระการเรียนรู้เม่ือส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

๗. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 



๘๘ 
 

๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกนัคุณภาพการศึกษา    ประกอบดว้ย 

 ๔.๑ นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๔.๒ นายจกัรพงษ ์ เขียวเหลือง  ครู คศ.๓  กรรมการ 

 ๔.๓ นางป้ันหย ี พุม่ไม ้   ครู คศ.๓  กรรมการ 

                      ๔.๔ นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์                ครู คศ.๓                          กรรมการ 

 ๔.๕ นางสาวณฐัรดา  ภาคภูมิ  ครู คศ.๒  กรรมการ 

 ๔.๖ นางสาวพรทิพย ์ คลา้ยบุญ  ครูพี่เล้ียงฯ  กรรมการ 

 ๔.๗ นางสาวสาหร่าย   ดว้งทาํ    ครูผูช่้วย                กรรมการ 

 ๔.๘ นางอญัชลี  ผลพฤกษา                               ครู คศ.๓         กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๙ นางสาวทิวาวรรณ  คลา้ยคลึง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ   ผูช่้วยกรรมการ 

          และเลขานุการ 

 มีหน้าที่   

  ๑. ดาํเนินการใหมี้การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศใหค้รบถว้นตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพ

ภายในและภายนอกของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

  ๒. รายงานและสรุปผลการดาํเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

  ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อใหมี้ขอ้มูล

รายงานผลยอ้นกลบัในการนาํไปใชเ้พื่อการพฒันางานต่อไป 

  

  ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตามคาํสั่ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  สั่ง  ณ  วนัท่ี ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                     

                                                                                             (นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 

                          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 



๘๙ 
 

คําส่ังโรงเรียนวดัคุ้งยาง 

                                                                              ที่ ๒๕ /๒๕๖๓ 

เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ หมวด ๖ วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ

การศึกษามาตรา ๔๗ ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา             

ทุกระดบั  ประกอบดว้ยระบบประกนัภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  มาตรา ๔๘ ใหห้น่วยงานตน้สังกดั 

และสถานศึกษา จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายใน  

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ท่ีกาํหนดใหมี้คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันา

คุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งเป็นระบบมีประสิทธิภาพ อนัส่งผล ต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษา  

โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก   

โรงเรียนวดัคุง้ยาง  จึงแต่งตั้งบุคคลในทา้ยคาํสั่งน้ีเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพื่อทาํการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ลว้เสร็จดงัต่อไปน้ี 

 ๑. คณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นายอลงกรณ์   หงษผ์ว้ย            ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                     ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นายสมพงษ ์  มาดหมาย          ครูชาํนาญการพิเศษ                   กรรมการ 

 ๑.๓ นายพิมพ ์ ทวนีาท                    ผูท้รงคุณวุฒิ                    กรรมการ 

 ๑.๔ นายจินตศกัด์ิ  แสงเมือง          ประธานกรรมการสถานศึกษา        กรรมการ 

 ๑.๖ นางอญัชลี  ผลพฤกษา              ครูชาํนาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าทีใ่ห้คาํแนะนาํปรึกษาอาํนวยความสะดวกแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาแก่คณะกรรมการดาํเนินงานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ 

 

 



๙๐ 
 

 ๒.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ประกอบดว้ย 

 ๒.๑ นายอลงกรณ์หงษผ์ว้ย              ผูอ้าํนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นางเบญ็จา   เขียวเหลือง          ครูชาํนาญการพิเศษ       กรรมการ 

 ๒.๓ นางป้ันหย ี พุม่ไม ้                   ครูชาํนาญการพิเศษ               กรรมการ 

 ๒.๔ นางสาวพรทิพย ์ คลา้ยบุญ       พี่เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 

                ๒.๕  นางสาววรรัญญา  เดชะ           ครูอตัราจา้ง                              กรรมการ 

 ๒.๖ นางสาวสาหร่าย  ดว้งทาํ           ครูผูช่้วย                            กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ประกอบดว้ย 

 ๓.๑ นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 

 ๓.๒ นายจกัรพงษ ์ เขียวเหลือง             ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๓.๓ นางอญัชลี  ผลพฤกษา           ครูชาํนาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๓.๔ นางสาวณฐัรดา  ภาคภูมิ                ครูชาํนาญการ                         กรรมการ 

                ๓.๕  นางสาวสุพิชญา  แตงทอง            ครูผูช่้วย                                  กรรมการ 

                ๓.๖ นางสาวอภิรดี    ทกัทว้ง                 ครูผูช้่วย                                  กรรมการ 

                ๓.๗ นายอภิสิทธ์ิ  ธิเสนา                       ครูชาํนาญการ                         กรรมการ 

 ๓.๘นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์      ครูชาํนาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ดงัน้ี 

 ๑.  วางแผนกาํหนดแนวทางและวธีิการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

 ๒.  กาํกบัติดตามและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 

 ๓.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตวัแทนในคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียนและทาํหนา้ท่ีตรวจสอบทบทวนรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 ๔.  ใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร

การศึกษาท่ีประกอบดว้ย  ๘  ประการ  คือ 

 ๑)  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๒)  จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

 ๓)  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

 ๔)  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๕)  จดัใหก้ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ๖)  จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๙๑ 
 

 ๗)  จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 ๘)  จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 ๕.  กาํกบัติดตาม ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา 

 ๔.  คณะกรรมการจัดทาํรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประกอบดว้ย 

 ๔.๑ นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย         ผูอ้าํนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 

 ๔.๒ นายสมพงษ ์ มาดหมาย         ครูชาํนาญการพิเศษ          กรรมการ 

 ๔.๓ นางสุวรรณ  อนนัตะ                   ครู   กรรมการ 

 ๔.๔ นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์   ครูชาํนาญการพิเศษ    กรรมการ 

 ๔.๕ นางอญัชลี    ผลพฤกษา  ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

                ๔.๖ นางสาวทิวาวรรณ   คลา้ยคลึง  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  ผูช่้วยกรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลจดัทาํรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ดาํเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน

ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นถูกตอ้งตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุดจดัส่งหน่วยงานตน้สังกดั จาํนวน ๑ เล่ม  ภายในวนัท่ี 

๑๐ เมษายน  ๒๕๖๓  ทั้งน้ี  เพื่อใหเ้กิดความเรียบร้อยอนัจะยงัส่งผลใหเ้ป็นไปตามทิศทางและวตัถุประสงค ์      

การพฒันาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

สั่ง ณ วนัท่ี  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                                                             (นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 

                                                              ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 

 

 



๙๒ 
 

  ท่ี ศธ ๐๔๑๕๘.๑๒๔/๖๔                      โรงเรียนวดัคุง้ยาง 

        ตาํบลไกรนอก  อาํเภอกงไกรลาศ 

        จงัหวดัสุโขทยั  ๖๔๑๗๐ 
 

                              ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๓ 

 

เร่ือง     เชิญผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน     นายพิมพ ์ ทวนีาท 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฯ     จาํนวน    ๑    ฉบบั 
 

ดว้ยโรงเรียนวดัคุง้ยาง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยัเขต ๑  จะจดัทาํรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ซ่ึงเป็นการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญ  นายพิมพ ์ ทวนีาท  มาเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  พร้อมหนงัสือน้ีโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

ไดจ้ดัส่งคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามส่ิง

ท่ีส่งมาดว้ยมายงัท่าน 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

      

 

                               (นายอลงกรณ์  หงษผ์ว้ย) 

                                                                              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัคุง้ยาง 

 

 

 

 



 

โรงเรียนวัดคุ้งยาง 
โทรศัพท์   ๐๕๕-๖๕๗๒๘๔     โทรสาร  ๐๕๕-๖๕๗๒๘๔    

 G-mail: kungyangschool@gmail.com 
website http://๒๐๒.๑๔๓.๑๓๔.๒๓๐/watkungyangFacebook:kungyangschool@gmail.com 
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