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  (ก) 

 Self Assessment Report (SAR) : โรงเรียนบ้านวังหิน 

ค าน า 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษา  
ขั้นปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนบ้านวังหิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๑ เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลของการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา         
ในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ ของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิ ผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูล
ส าคัญส าหรับการวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการสรุปรูปแบบจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี หากมี         
ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสาร ยังบกพร่องคณะผู้ด าเนินการขอน้อมรับการชี้แนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
 
  
  นายจรัญ  บุญตั้ง 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหิน 
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 Self Assessment Report (SAR) : โรงเรียนบ้านวังหิน 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า     ก 

สารบัญ   ข 

บทสรุปผู้บริหาร   ง 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ – 9 
 ๑.๑. ข้อมูลทั่วไป   ๒  
 ๑.๒. ข้อมูลครูและบุคลากร 3 
 ๑.๓. ข้อมูลนักเรียน 4  
 ๑.๔. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๔    
 ๑.๕. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน    
 ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  7 
 ๒) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 8 
 ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 8 
 ๑.๖. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑   9  
 ๑.๗. ข้อมูลงบประมาณ   9 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 10 – ๓3 
 ๒.1 ระดับปฐมวัย 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   ๑1  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   ๑3  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ๑6  
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   ๑8  
 บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย............................................21 
 ๒.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ๒4  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ๒5  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ๒8  
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   ๒9  
 บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ๓1  

ส่วนที่ ๓ สรุปผลและแนวทางการพัฒนา   ๓4 – ๓8 
 ๓.๑. สรุปผลระดับปฐมวัย ๓5 
 ๓.๒. สรุปผลระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓7 
 ๓.๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น ๓7 
 ๓.๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น ๓8  



  (ค) 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก ๓9 – ๖๕ 
 ๑. บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  40 
 ๒. ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๔1 
 ๓. ประกาศเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ ๔4 
 -  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ๔๔ 
 -  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔๖ 
  ๔. ประกาศเรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาฯ ๔๘ 
 -  ระดับปฐมวัย ๔8 
 -  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕0 
 ๕. ภาพกิจกรรม 52 
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บทสรุปผู้บริหาร 

๑. ข้อมูลพื้นฐานระดับปฐมวัย 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังหิน ที่อยู่ 132 หมู่ที่ 3 ต าบลตลิ่งชัน   อ าเภอบ้านด่านลานหอย  
จังหวัดสุโขทัย 

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายจรัญ  บุญตั้ง 
จ านวนครูระดับปฐมวัย จ านวนทั้งสิ้น 1 คน  เป็นข้าราชการครู 1 คน  
จ านวนนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 22  คน จ าแนกเป็น 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) จ านวน  1๓  คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๘  คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๕  คน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 ขวบ) จ านวน  ๙  คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๘ คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๑  คน 

จ านวนครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   จ านวนทั้งสิ้น ๕ คน  เป็นข้าราชการครู ๕ คน เป็นครูอัตราจ้าง ๑ คน 
จ านวนนักเรียน   จ านวนทั้งสิ้น ๗๑  คน จ าแนกเป็น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๘    คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๗    คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๑   คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน  1๒  คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๗     คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๕    คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  1๕  คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๔    คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๑๑  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน  1๒  คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๔  คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๘  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน  ๑๕  คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๘  คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๗  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน  ๙  คน 
 นักเรียนชาย  จ านวน  ๖  คน 
 นักเรียนหญิง  จ านวน  ๓  คน 
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๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยโดยภาพรวม ผล
การประเมิน อยู่ในระดับ ดี 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
          ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
- โครงการจัดท า จัดหา สื่อการเรียนการสอน 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- โครงการจัดบรรยากาศในห้องเรียนและจัดสภาพแวดล้อมระดับปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังหิน  พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 
 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัด
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 งานธุรการในชั้นเรียน/ เครื่องมือประเมินพัฒนาการ/ รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  มุมประสบการณ์ต่างๆสถานที่นอกห้องเรียน 
ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนามเด็กเล่น/ บริเวณภายในโรงเรียน 

 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่าง
บุคลากรด้วยกันในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดท าแผนพัฒนาเด็กในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
           ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังหิน  พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
  แฟ้มข้อมูลครู/ระเบียนบุคคลของครู/แฟ้มพัฒนางานของครู 
  บันทึกการอบรม/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรการอบรมสัมมนา, ศึกษาดูงานของครู                 
  สมุดเยี่ยม/สมุดนิเทศ  
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  ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอก
ห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ บริเวณภายในโรงเรียน  
  เครื่องมือประเมินพัฒนาการ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
  กระบวนการที่ใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 

  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดท ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ให้ครูเข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบใหม่ๆ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีโดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน 

ดังนี้ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย   
แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)   
ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้  มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอกห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนามเด็กเล่น/  

บริเวณภายในโรงเรียน  
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ  
แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล/ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 

  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอน                   
และการแก้ปัญหาพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นประจ าทุกเดือน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัยและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

 

๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
โดยภาพรวม  

โรงเรียนบ้านวังหิน จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๒ เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี 

 มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         



  (ช) 

 Self Assessment Report (SAR) : โรงเรียนบ้านวังหิน 

 
  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์
สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
           จากผลการด าเนินงาน  ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมี  โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา คุณภาพการศึกษาไปตามเป้าหมายที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง  
ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ อยู่ในระดับ ดี มีความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน เกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 2 ปีย้อนหลังยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา  นักเรียนทุกคนไม่มี
อัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการ สอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน  ครูได้รับ
การพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัด
และประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
จากชุมชน มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับดีข้ึนไป ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ  100 ก าหนด
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สม บูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อ ารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
  
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้าน วังหิน การด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ตามบริบทของสถานศึกษา   โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับ การด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับส ภาพและบริบท
ของโรงเรียน โดยประเมินภาพความส าเร็จ คือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนด
ชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น  สนองตามความมุ่ง ของ
หลักสูตร   ตามนโยบายของต้นสังกัด และกระทรวงศึกษาธิการ   รวมทั้งทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบ



  (ซ) 

 Self Assessment Report (SAR) : โรงเรียนบ้านวังหิน 

รวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดส ภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้ านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร   โครงการปรับปรุงพัฒนา
สิ่งแวดล้อม   โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 2 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

1. ผลการประเมนิระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม 
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
         
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

7) แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที ่๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 
๑.๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านวังหินที่อยู่เลขท่ี ๑๓๒ หมู่ที่ ๓ ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
  มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๕๕.๘๐ ตารางวา   
  โรงเรียนบ้าน วังหิน มีเขตพ้ืนที่ บริการหมู่ที่ ๓ บ้านวังหิน  ต าบล ตลิ่งชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 
  ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายจรัญ  บุญตั้ง วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา        
ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน  

วิสัยทัศน์ ( VISION ) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น า  

ความรู้ เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ ( MISSION ) 
1.  จัดการศึกษาในแต่ละชั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2.  พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
4.  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งสร้างค่านิยมในหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา  
6.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.  น้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
8.  ส่งเสริมให้ชุมชน เอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เชิดชูความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ ( GOALS/COPERATE OBJECTIVE ) 
1.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
2.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษา 2562 
3.  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.  การตรวจและทบทวนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
5.  นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
6.  ครูผู้สอนมีคุณภาพทางการศึกษาระดับสถานศึกษา  
7.  คุณภาพของผู้บริหารมีมาตรฐานระดับสถานศึกษา 

  ปรัชญาโรงเรียน 

“ สุขา สงฆสส  สามคคี ”   ( ความสามัคคี เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ) 

 
. . . 
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ค าขวัญโรงเรียน  

มุ่งพัฒนา มีจรรยา  สามัคคี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

สีประจ าโรงเรียน 

 ชมพู - ขาว 

๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 

ปีการศึกษา 25๖๒ 1 ๕ - 1 ๑ ๘ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม
ทั้งหมด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๕ ๓ - ๘ 
 
๓) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ.๑ ครู คศ.๒ ครู คศ.๓ ครู คศ.๔ ครู คศ.๕ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒ ๑ ๑ ๒ - - 

 ๔) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานที่สอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแต่ละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บรรณรักษ์ ๑ ครูประจ าชั้น ป.๑         ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. ภาษาไทย ๑ ครูประจ าชั้น ป.๒         ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. ประถมศึกษา ๑ ครูประจ าชั้น ป.๓         ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4. คณิตศาสตร์ ๑ ครูประจ าชั้น ป.๔-๕      ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

5.ภาษาอังกฤษ/บริหารการศึกษา ๑ ครูประจ าชั้น ป.๖         ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๖. ปฐมวัย/บริหารการศึกษา ๑ ครูประจ าชั้น อ.๒-๓      ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๗. บริหารการศึกษา ๑ - 

รวม ๗   
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๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๙๓ คน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.2 ๑ ๘ ๕ ๑๓ ๑๓ 

อ.3  ๑ ๘ ๑ ๙ ๙ 

รวม ๒ ๑๖ ๖ ๒๒ ๑๑ 

ป.1 ๑ ๗ ๑ ๘ ๘ 

ป.2 ๑ ๗ ๕ ๑๒ ๑๒ 

ป.3 ๑ ๔ ๑๑ ๑๕ ๑๕ 

ป.4 ๑ ๔ ๘ ๑๒ ๑๒ 

ป.5 ๑ ๘ ๗ ๑๕ ๑๕ 

ป.6 ๑ ๖ ๓ ๙ ๙ 

รวม ๖ ๓๖ ๓๕ ๗๑ ๑๑.๘๓ 

รวมทั้งหมด ๘ ๕๗ ๔๑ ๙๓ ๑๑.๖๓ 

๑.๔. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

       ข้อมูลผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย 
         ๑) ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่เข้ารับการประเมินพัฒนาการ จ านวน ๙ คน 

พัฒนาการ 
ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย       
ด้านอารมณ์และจิตใจ       
ด้านสติปัญญา       
ด้านสังคม       

         ๒) ร้อยละของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่เข้ารับการประเมินพัฒนาการ จ านวน ๑๓ คน 

พัฒนาการ 
ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย       
ด้านอารมณ์และจิตใจ       
ด้านสติปัญญา       
ด้านสังคม       
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ข้อมูลผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 ๖ ๖ ๖ ๗ ๗ ๗ ๘ ๘ ๘ 
ป.2 ๑๑ ๑๐ ๙ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๒ ๑๐ 
ป.3 ๑๓ ๑๑ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๘ ๑๕ ๑๔ ๑๑ 

ป.4 ๑๑ ๗ ๘ ๓ ๑๐ ๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

ป.5 ๖ ๘ ๙ ๖ ๑๑ ๓ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ป.6 ๕ ๕ ๕ ๘ ๒ ๒ ๘ ๙ ๘ 

รวม ๕๒ ๔๖ ๔๗ ๔๕ ๕๕ ๓๓ ๖๙ ๗๐ ๖๔ 

ร้อยละ ๗๓.๒๔ ๖๔.๗๙ ๖๖.๒๐ ๖๓.๓๘ ๗๗.๔๖ ๔๖.๔๘ ๙๗.๑๘ ๙๘.๕๙ ๙๐.๑๔ 

 2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 256๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 ๘ ๐ ๐ ๓ ๕ ๘ ๑๐๐ 
ป.2 ๑๒ ๐ ๐ ๗ ๕ ๑๒ ๑๐๐ 
ป.3 ๑๓ ๐ ๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๐๐ 
ป.4 ๑๒ ๐ ๐ ๘ ๔ ๑๒ ๑๐๐ 
ป.5 ๑๕ ๐ ๐ ๘ ๗ ๑๕ ๑๐๐ 
ป.6 ๙ ๐ ๐ ๖ ๓ ๙ ๑๐๐ 
รวม ๗๑ ๐ ๐ ๓๗ ๓๔ ๗๑ ๑๐๐ 
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 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  256๒ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 ๘ ๐ ๐ ๔ ๔ ๘ ๑๐๐ 
ป.2 ๑๒ ๐ ๐ ๗ ๕ ๑๒ ๑๐๐ 
ป.3 ๑๓ ๐ ๐ ๕ ๑๐ ๑๓ ๑๐๐ 
ป.4 ๑๒ ๐ ๐ ๖ ๖ ๑๒ ๑๐๐ 
ป.5 ๑๕ ๐ ๐ ๗ ๘ ๑๕ ๑๐๐ 
ป.6 ๙ ๐ ๐ ๓ ๖ ๙ ๑๐๐ 
รวม ๗๑ ๐ ๐ ๓๒ ๓๙ ๗๑ ๑๐๐ 

  

 4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๒ ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
ป.1 ๑๓ ๐ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ 

ป.2 ๑๕ ๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 

ป.3 ๑๒ ๐ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

ป.4 ๑๗ ๐ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 

ป.5 ๘ ๐ ๘ ๘ ๑๐๐ 
ป.6 ๑๑ ๐ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
รวม ๗๑ ๐ ๗๑ ๗๑ ๑๐๐ 
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๕) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
ป.1 ๑๓ ๐ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ 

ป.2 ๑๕ ๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 

ป.3 ๑๒ ๐ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ 

ป.4 ๑๗ ๐ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 

ป.5 ๘ ๐ ๘ ๘ ๑๐๐ 
ป.6 ๑๑ ๐ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
รวม ๗๑ ๐ ๗๑ ๗๑ ๑๐๐ 

 

๑.๕. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
 ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒             
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๘๔.๑๒ ๗๒.๕๓ ๖๗.๔๙ ๖๘.๕๐ 
การอ่านรู้เรื่อง ๘๑.๐๐ ๗๔.๖๐ ๗๒.๕๑ ๗๒.๘๑ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๘๒.๕๖ ๗๓.๕๗ ๗๐.๐๐ ๗๐.๖๖ 

  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลระดับพอใช้ขึ้นไป 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 

จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ 

 

  จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
การอ่านออกเสียง ๘  คน 
การอ่านรู้เรื่อง  ๘ คน 
รวม ๒ สมรรถนะ          ๘ คน 

   

 

 



 หน้า 8 

 Self Assessment Report (SAR) : โรงเรียนบ้านวังหิน 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : 
RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และร้อยละของผลต่างระดับโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑–๒๕๖๒ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผลต่าง 
การอ่านออกเสียง ๗๗.๕๓ ๘๔.๑๒ +๖.๕๙ 
การอ่านรู้เรื่อง ๘๕.๒๓ ๘๑.๐๐ - ๔.๒๓ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ด้าน ๑๖๒.๗๖ ๑๖๕.๑๒ +๒.๓๖ 

๒) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย     

ด้านคณิตศาสตร์     

รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน     

  
๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test 

: O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๔.๕๖ ๔๙.๕๕ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๓๓.๑๖ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๕๘ ๓๕.๕๓ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๗๒ ๓๒.๑๓ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 

 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ระดับโรงเรียนปีการศึกษา 256๑ – 256๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 256๑ ปีการศึกษา 256๒ ผลต่าง 
ภาษาไทย ๕๓.๐๓ ๔๔.๕๖ - ๘.๔๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๕๐ ๓๐.๐๐ - ๒.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๕๐ ๒๙.๕๘ - ๙.๙๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๐ ๒๔.๗๒ - ๓.๒๘ 
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๑.๖ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. ห้องสมุด ๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ - - ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
๓. โรงอาหาร ๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
๔. สนามเด็กเล่น ๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
๕. สวนไม้ในวรรณคดี ๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
๖. ต้นไม้คุณธรรม - - ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

แหล่งเรียนรู้ อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑. วัดใหม่วังหิน ๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
๒. วัดประทุมคีรี ๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 
๓. สวนสัจบารมี วัดวังโตก - - - - - ๑๒ ๑๕ ๙ 
๔. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
นุสรณ์ 

- - - - - - ๑๕ ๙ 

๕. โรงเรียนบ้านด่านลาน
หอยวิทยาคม 

- - - - - - ๑๕ ๙ 

๖. ศูนย์การเรียนรู้ E.G.V  
CINEMA โลตัส จ.สุโขทัย 

๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 

๗. สวนสัตว์ สนามบิน  
จ.สุโขทัย 

๑๓ ๙ ๘ ๑๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๙ 

๑.๗. ข้อมูลงบประมาณ  

  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน (บาท) 
เงินงบประมาณ ๑๗๙,๓๑๘ 
เงินนอกงบประมาณ - 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน ๑๗๙,๓๑๘ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

๒.๑ ระดับปฐมวัย 

  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 3 ดี 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

4 ดีเลิศ 

      1) มีน้้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 4 ดีเลิศ 
      2) มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 4 ดีเลิศ 
      3) รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น ๔ ดีเลิศ 
      4) เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ ใช้มือ-ตาประสาน สัมพันธ์กัน ๕ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 3 ดี 
      1) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3 ดี 
      2) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 3 ดี 
      3) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 4 ดีเลิศ 
      4) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 3 ดี 
     ๕) มีความเมตตากรุณา มีน้้าใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 3 ดี 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 3 ดี 
      1) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน 4 ดีเลิศ 
 2) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 3 ดี 
 3) รักธรรมชาติ รักความเป็นไทย และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  3 ดี 
      4) เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ตามได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์   

3 ดี 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

3 ดี 

 1) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่น     เข้าใจ 3 ดี 
 2) อ่าน เขียน อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้ 4 ดีเลิศ 
 3) คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 3 ดี 
 4) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4 ดีเลิศ 
 5) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3 ดี 
 1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 

4 ดีเลิศ 

 2) สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั้นเรียน 3 ดี 
 3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 

4 ดีเลิศ 



 หน้า 12 

 Self Assessment Report (SAR) : โรงเรียนบ้านวังหิน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับ แปลผล 

 4) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

 5) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประ
การณ์เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

3 ดี 

    6) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

3 ดี 

 7) การนิเทศติดตาม 3 ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 3 ดี 
 1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 4 ดีเลิศ 
    2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ    
ประสบการณ์ตรง 

3 ดี 

    3) จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่   พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

    4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ   
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3 ดี 

    5) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3 ดี 
    ๖) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ  
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

  สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   √   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   √   
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ   √   

รวม ๙ 
เฉลี่ย ๓ 

ระดับคุณภาพ ดี 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

  ระดับคุณภาพ : ดี 

  1. กระบวนการพัฒนา 

  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีน้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อเล็กและการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ระหว่างมื อกับตา ส่งเสริมการล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหารและแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงโทษของสาร
เสพติดต่างๆ และปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเ มา หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 
การร่วมการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อฝึกทักษะ เช่น การร่วมกิจกรรมงานกีฬาต่างๆของโรงเรียน  การเชิญ
วิทยากรภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่น มาให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย และสุขภาพปากและฟัน ทั้งนี้โรงเรียนยังได้จัด อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้้า , แปรงสีฟัน , ผ้ากัน
เปื้อน, ผ้าเช็ดหน้า, ที่นอนเป็นรายบุคคลและอ่างล้างมือพร้อมสบู่ เพื่อให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส่วนตน 

  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ครูด้าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ้าหน่วยการเรียนรู้  ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว ตามกิจกรรมประจ้าวันในแต่ละวัน น้าเด็กศึกษาธรรมชาตินอก
ห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ฝึกให้เด็กรู้จั กควบคุมอารมณ์ตนเองโดยการนั่งสมาธิภายในห้องเรียนก่อน
ด้าเนินกิจกรรมประจ้าวัน ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมการเล่านิทานสร้างสรรค์ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย กิจกรรมงานปั้นปันรัก การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงบนเวทีงานโรงเรียนหรือในกิจกรรมวันส้าคัญ
ต่างๆ ได้แก่ วันแม่แ ห่งชาติ  วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น และงานกีฬาต่างๆ เช่น การร้องเพลง เต้น
ประกอบเพลง การท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ เช่น กิจกรรมเวรประจ้าวัน การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การ
ทิ้งขยะลงถังขยะ การท้าความสะอาดพ้ืนห้อง การท้าความสะอาดห้องน้้าห้องส้วม เป็นต้น 

 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 ครูประจ้าชั้นจัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่างสม่้าเสมอโดยบูรณาการ
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู -
อาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ โดยการจัดกิจกรรมการอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับปฐมวัย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวั ย ส่งเสริมให้
เด็กเล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้น้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
โรงเรียนและหน่วยงาน/องค์กรภายนอกจัดขึ้นได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การ
รณรงค์ใส่บาตรวันเข้าพรรษา กิจกรรมประดิษฐ์กา ร์ดวันพ่อแห่งชาติ -วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู              
การรณรงค์เนื่องในวันส้าคัญต่างๆ เป็นต้น 

  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้เด็ก มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากการเรี ยนรู้แก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยการจัดประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ให้เหมาะสมกับ
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บริบทของโรงเรียนและชุมชน   การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยท้าให้เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค้าตอบ  การจัดกิจกรรมรักภาษาไทย 
เพ่ือฝึกให้เด็กได้พัฒนาภาษาไทย ในเรื่องของการสื่อสาร การอ่าน การเขียน และสัญลักษณ์ กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด เพ่ือฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเล่านิทาน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆทั้งในระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 

 2. ผลการด าเนินงาน 
จากการจัดโครงการ /กิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังหิน มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานที่ 1คุณภาพของเด็กอยู่ในระดับ ด ีดังนี้ 
 1. เด็กร้อยละ ๘๕  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ไดอ้ยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 2. เด็กร้อยละ ๗๘ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อยู่ในระดับดี 
 3. เด็กร้อยละ ๗๙  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอยู่ในระดับดี 
 ๔. เด็กร้อยละ ๗๘ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได้อยู่ในระดับ ดี 
 ๕. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้้ามัน ระดับชั้นปฐมวัย ในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ครั้ง ที่ ๖๘ ประจ้าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 ๖. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการปั้นดินน้้ามันระดับปฐมวัยในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ้าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 ๗. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัด ปะกระดาษ ระดับชั้นปฐมวัยใน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68ประจ้าปีการศึกษา 
2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม 
 ๘. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการปั้นดินน้้ามันระดั บปฐมวัยในงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ประจ้าปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่ม
เครือข่ายวังเจ้าราม 
 ๙. เด็กร้อยละ 8๒ มีความรู้และฝึกปฏิบัติในการปรุงอาหารจากวิทยากรท้องถิ่น ครู และเพ่ือนตาม
กิจกรรมพัฒนาความคิดในรูปแบบโครงงาน 
 ๑๐. เด็กร้อยละ ๗๗ น้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหา
ความรู้ไดต้ามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
 ๑๑. เด็กร้อยละ 8๖ มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันทั้งด้านทักษะการ
พูด การฟัง การอ่านและการเขียน ตามกิจกรรมรักภาษาไทยระดับปฐมวัย 
 ๑๒. เด็กร้อยละ ๗๗ มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 ๑๓. เด็กร้อยละ 9๑ แสดงความสามารถผ่านงานปั้นอย่างเป็นเรื่องราวและสร้างสรรค์ตามกิจกรรม
สร้างสรรค์โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย 
 ๑๔. เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ วันส้าคัญต่างๆ ของ
โรงเรียน 
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 ๑๕. เด็กเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภา พระบายสีในวันส้าคัญต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้วันพ่อ
แห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย 

  3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก , บัญชีเรียกชื่อและบั นทึกพัฒนาการของ
เด็ก , บันทึกน้้าหนักส่วนสูงของเด็ก , บันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก , กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
กลางแจ้ง , บันทึกการสังเกตพฤติกรรม , บันทึกการดื่มนม , บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล , รายงานผล
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย พุทธศักราช 2561 ปีการศึกษา 2561 , 
อาหารกลางวัน , กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนและกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย , บันทึกผลการด้าเนินงานโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น , อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้้า แปรงสีฟัน , ผ้ากัน
เปื้อน, ผ้าเช็ดหน้า, ทีน่อน, ผ้าห่ม,อ่างล้างมือพร้อมสบู่ 
 ๓.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  : ชิ้นงานศิลปะประดิษฐ์ ผลงานเด็ก , แฟูมสะสมผลงานเด็ก , 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน ,แผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกผลหลังการสอน , เกียรติบัตร
การเข้าร่วมงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 
ประจ้าปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
  3.3 พัฒนาการด้านสังคม : กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง , กิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ , กิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวันส้าคัญต่าง , กิจกรรมโฮมรูม , กิจกรรมน้องไหว้พ่ี , ข้อตกลงของห้องเรียน ,รายงานผลการ
ด้าเนินงานกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน , รายงานผลการด้าเนินงานโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา  : กิจกรรมรักภาษาไทย , กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด , 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะสร้างสรรค์ ,รายงานผลการด้าเนินงานโครงการพั ฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย , รายงาน
ผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ ระดับปฐมวัย , แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องสมุด , ห้องคอมพิวเตอร์ , มุมหนังสือ , มุมบทบาทสมมุติ ,            
มุมวิทยาศาสตร์, มุมบล็อก เป็นต้น 

  4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม มีวินัยและรู้
ผิดชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ด้าน
สติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป มี
ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย  
2. โรงเรียนมีกิจกรรมรักภาษาไทย เพื่ อส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ให้มีพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อในขั้นต่อไป   
3. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัย ความอดทนและ
ปลูกจิตส้านึกจิตอาสาให้เด็กเป็น ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ 
ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านการ

1. การพัฒนาเด็กให้มี ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เสียสละเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวมได้เหมาะสมกับวัย  
๔. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทักษะทางอารมณ์ 
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

 5. แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึนกว่าเดิม 

แผนปฏิบัติงานที่ 1  
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

และคิดสร้างสรรค ์

 แผนปฏิบัติงานที่ 2  
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLCระหว่างบุคลากรด้วยกันในการแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3  
  จัดท้าแผนพัฒนาเด็กในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ระดับคุณภาพ : ดี 

  1. กระบวนการพัฒนา 
 1.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดท้า
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังหิน พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560และน้าหลักสูตรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบการจัดประสบการณ์เน้นการเรียนรู้ ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติจริง มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น จัดสิ่งอ้านวย ความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างรอบด้าน  
 1.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามวิชาเอก หรือตรงตามความถนัด                  
หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย มีการประเมินตนเองและการนิเทศภายในอย่าง
สม่้าเสมอ 
 1.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูศึกษาปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยเพื่อน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรม
แบบบูรณาการเป็นรายบุคคลทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ที่ให้เด็กลงมือกระท้าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและ
ทักษะต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดีมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน กล้าแสดงออก 
เป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี มีจิตอาสา 
 1.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว จัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
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 1.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน /สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
แหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะมีระบบการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ที่ดีมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมท้าให้เกิดพลังสร้างสรรค์และ
ใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสม 
  1.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมโรงเรียนได้ก้าหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาจัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒน าคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การ บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป มีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย น้าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา และจดัท้ารายงานประจ้าปีน้าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 โรงเรียนก้าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ โดยทุกฝุายมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.3 มีระบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC อย่างต่อเนื่อง 
 2.4 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
 2.5 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 2.6 ครูและบุคลากรได้รับการอบรม พัฒนา อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติหน้าที่จัดประสบการณ์อย่าง
น้อย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 2.7 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย  มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส้าหรับเด็ก และมีระบบ 
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงง่ายต่อการใช้งาน 

  3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 3.1 หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังหิน พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
 3.2 แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา 2561และรายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการต่างๆ 
ในระดับปฐมวัย 
 3.3 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
 3.5 แฟูมข้อมูลครู/ระเบียนบุคคลของคร/ูแฟูมพัฒนางานของครู 
 3.6 บันทึกการอบรม/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรการอบรมสัมมนา, ศึกษาดูงานของครู                 
 3.7 สมุดเยี่ยม/สมุดนิเทศ  
 3.8 ทะเบียนสื่อ /สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี /แหล่งเรียนรู้ มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอก
ห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนามเด็กเล่น/ บ่อน้้า/ บ่อทราย/ สวนหย่อม/ บริเวณภายในโรงเรียน  
 3.9 เครื่องมือประเมินพัฒนาการ บันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แฟูมสะสมผลงานเด็ก 
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            3.10 กระบวนการที่ใช้ด้าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
            3.11 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 

 4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัยส้าหรับเด็ก และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน 
2. มีหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล
สุโขทัย พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ที่ครอบคลุมพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
3. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ที่ ตรงตามวิชาเอก
หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยมากกว่า 5ปี 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. จัดท้ากิจกรรม /โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาก้าหนดไว้ 
3. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม , สัมมนา , ศึกษาดู
งาน เพื่อรับหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวั ย การใช้สื่อเทคโนโลยี และเทคนิคการจัด
กิจกรรมแบบใหม่ๆ เพื่อน้ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความพร้อมทั้ง 4 ด้านโดยเน้นการผลิตสื่อและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ในระดับ
ปฐมวัย 

  5. แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึนกว่าเดิม 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 
จัดท้าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2  
  จัดท้ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาก้าหนดไว้ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3  
  ให้ครูเข้ารับการอบรม , ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิ คการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบใหม่ๆ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  ระดับคุณภาพ : ดี 

  1. กระบวนการพัฒนา 
  1.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพมุ่งเน้น
ความส้าคัญของการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้
ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิตซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการผ่านเล่น ลง
มือท้า ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกทั้งมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย  ดังนี้ ด้านร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอ ย่างเหมาะสมตามจินตนาการทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ 
และกล้ามเนื้อเล็กได้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์- จิตใจ เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย กล้า
แสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา เด็กมี
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ความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการสื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน สามารถแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 
 
 1.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ างมีความสุขโดยจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการ
เรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมีน้้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขจัดบ รรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อต่อกันและกันซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกัน
ในชั้นเรียนและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้แก่เด็กอีกด้วย 
 1.3  จัดบร รยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยห้องเรียนมี
บรรยากาศ  แจ่มใส กว้างขวางเหมาะสมกับจ้านวนของเด็กแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุมมีการตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันสดใสและมีสื่อการเรียนรู้ /
เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เพียงพอกับจ้านวนเด็ก 
 1.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม              
และกิจวัตรประจ้า วันของเด็กครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส้ารวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน้าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยการจัดท้าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 

  2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพเน้นเด็กเป็น

ส้าคัญ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบก ารจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ได้แก่             
การเรียนรู้แบบโครงงาน ได้แก่ โครงงาน “ขนมแดกงาสืบสานความเป็นไทย ” เป็นต้น จัดการเรียนการสอน
แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ จนเกิด
ความรู้ และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้  จัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นต้น 
 2.2 ครูผู้สอนมีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและน้ามาสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 2.3 ครูทุกคนมีบันทึกสังเกตพฤติกรรม และประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน 
 2.4 ครูใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กให้มีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

  3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 3.1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษา

ปฐมวัย 
 3.2 แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
 3.3 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การ

จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)   
 3.4 ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
 3.5 แหล่งเรียนรู้  มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอกห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น / สนามเด็กเล่น/  

บริเวณภายในโรงเรียน  
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 3.6 เครื่องมือประเมินพัฒนาการ  
 3.7 แฟูมข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล/ แฟูมสะสมผลงานเด็ก 
 3.8 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 

  4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
2. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งอ้านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อ อุปกรณ์                      
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง              
ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 
 

1. ครูควรมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)    
เป็นประจ้าทุกเดือน 
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

  5. แนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึนกว่าเดิม 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1  
  ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอนและการแก้ปัญหาพฤติกรรมและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นประจ้าทุกเดือน 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2  
  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3  
  พัฒนาเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัยและมีจ้านวนเพียงพอกับจ้านวนเด็ก 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านวังหิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรของปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
-บันทึกน้้าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม  
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมรักภาษาไทย 
-กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  บริบทของโรงเรียนและ
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั้น
เรียน 

-โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 

 
- 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

-โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร-   
   - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
   - กิจกรรมนิเทศการศึกษา 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
   -รูปภาพการจัดกิจกรรม 
  - เกียรติบัตร 
  -การขยายผลสู่เพ่ือนครู 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างเพียงพอ และ
หลากหลาย 

โครงการจัดบรรยากาศในห้องเรียน
และจัดสภาพแวดล้อมระดับ
ปฐมวัย 

-บรรยากาศในชั้นเรียน 
-ตารางกิจกรรม 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

โครงการจัดท้า จัดหา สื่อการเรียน
การสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
 

6. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมี
ส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

๗.การนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
- กิจกรรมนิเทศการศึกษา 

- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. ครูจัดประสบการให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
 -กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ระดับปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุก
คนได้รับประสบการณ์ตรง 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์  
จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

โครงการจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนและจัดสภาพแวดล้อม
ระดับปฐมวัย 
โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

5 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย   

โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

๖.) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

โครงการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่ก้าหนดขึ้น 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
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๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓ ดี 
     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ๓ ดี 
     2) มีความสามารถในการคิดค้านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ๓ ดี 
     3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก้าหนด 

3 ดี 

     ๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 3 ดี 
     ๕) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

3 ดี 

     ๖) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน้าไปใช้และเผยแพร่ 3 ดี 
     ๗) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ดี 
     ๘) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาและท้างาน 3 ดี 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
     1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก้าหนด 

๔ ดีเลิศ 

     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

๔ ดีเลิศ 

     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมี
ความสุข 

3 ดี 

     ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 3 ดี 
     ๑) มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3 ดี 

    ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3 ดี 

    ๓) ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
    ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 

3 ดี 

    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพแสวงหาความรู้ได้ 

3 ดี 

    ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 3 ดี 
    ๗) มีการนิเทศติดตาม 3 ดี 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ปีการศึกษา 256๒ 
ระดับ แปลผล 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 ดี 
    ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
    ๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ้าวัน 

3 ดี 

    ๓) มีการใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาก 

3 ดี 

    4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักครู ครู
รักผู้เรียน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3 ดี 

    ๕) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและน้า
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน้าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

3 ดี 

    ๖) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   √   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   √   
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน         
                  เป็นส้าคัญ 

  √   

รวม ๙ 
เฉลี่ย ๓ 

ระดับคุณภาพ ดี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑. ระดับคุณภาพ : ดี 

  2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

      2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

 โรงเรียน บ้านวังหินส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  โดยการ

ด้าเนินงาน /กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุงพ .ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ

จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายที่ว่า “การจัดการศึกษา

ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
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จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ั นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา    

มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านวังหิน จึงก้าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ้านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค้านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ

ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่อ

งานอาชีพ  ส้าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และ

ค่านิยม ๑๒ ประการตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด และ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะ

อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พร้อมทั้งมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีแสดงออก

อย่างเหมาะสม 

  2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส้าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่  1) โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพิชิต NT กิจกรรม

พิชิต O-NET กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง กิจกรรมการคิดเลขเร็ว 

กิจกรรมการท่องสูตรคูณ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค้า กิจกรรมภาษาอังกฤษเข้าจังหวะ นิทรรศการทาง

วิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมห้องสมุดเดินได้  และกิจกรรมเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง ๒) 

โครงการส่งเสริมนักเรียนด้านศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการ

แข่งขันศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมปูองกันยาเสพติด  กิจกรรมส่งเสริมกีฬา ๓) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ๑๒ 

ประการ  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในด้านวิถีพุทธ ด้านประชาธิปไตย  กิจกรรมน้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชด้าริ  การจัดการขยะ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน ๔) โครงการใช้แหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญา ท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอก กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมลูกเสือ และนอกจากพัฒนา

นักเรียนแล้วยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนด้วยก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรม  PLC  ๕) 

โครงการวันส้าคัญ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส้าคัญต่างๆ คือ วันไหว้ครู วัน

เข้าพรรษา วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ วันลอยกระทง วันคล้ายวัน

พระราชสมภพพระบาทส มเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช วันคริสต์มาสแ ละวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ   

วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
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 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก้าหนดเป็นเปูาหมายทางการ

เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 2 ปีย้อนหลังเป็นเปูาหมาย

คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 

การเขียน และการคิดค้านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้

พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้

อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์    

ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง  กา รยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ประสบผลส้าเร็จ

ในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา

ต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกร รมด้านการอ่าน การเขียน ค้านวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ

การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณเป็นไปตามเกณฑ์   
ที่โรงเรียนก้าหนดในแต่ระดับชั้น  

2. พัฒนาให้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ้าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3. พัฒนาให้ นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความ รู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท้างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท้างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5. พัฒนาให้ นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศกึษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส้านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม  แสดงออกอย่าง เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๑. ระดับคุณภาพ : ดี 

      2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
  ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
  เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารแ ละการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้าน วังหิน 

ได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก้าหนดเปูาหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด้าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลั กสูตร

สถานศึกษาทุกกลุ่มเปูาหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท้าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด้าเนินงานพัฒนา

ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตาม ความต้องการของครูแ ละสถานศึกษา จัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อก ารจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านวังหิน   

      2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส้าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเปูาหมาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก้าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทข องโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มี

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพกา รจัดการศึกษาโดยน้าแผนไปปฏิบัติ  

ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอั ตราก้าลัง  ทรัพยากร

ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน น้าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร แล ะ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเ รียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย  มีการส่งเสริม

สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดใ ห้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และ

สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรง เรียน พัฒนาบริก าร

ด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม 

  3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

        โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่

ก้าหนดไว้ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ

แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล

       โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่

เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  มีการ

นิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาค รู

และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ

ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓. โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
4.  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5.  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๑. ระดับคุณภาพ : ดี 

  2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียน บ้านวังหินส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  โดยการ

ด้าเนินงาน /กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการป ระชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูต ร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุงพ .ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจั ดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน้าไปสู่ การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
และคงทน  ตามมาตรฐานแล ะตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ครูรู้จักผู้เรียนเป็ น
รายบุคคล ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน้าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดก ารชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน้าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียนเ พ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท้างานวจิัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง     
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  ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส้าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ที่สนับสนุน

ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบว กโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน้าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ  โดยให้นักเรียน
น้าเสนอผลงาน  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

  3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 

จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้  

ควรน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน้าไปใช้

พัฒนาตนเอง 

 

  แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้และน้าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส้าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้

สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านวังหิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน  การสื่อสาร ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

- โครงการกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียน
คล่อง 
- กิจกรรมการอ่านบัญชีค้าพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- ผลงานนักเรียน 

2. มีความสามารถในการคิด
ค้านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

- กิจกรรมการคิดเลขเร็ว 
- กิจกรรมการท่องสูตรคูณ 

แบบฝึกทักษะ 
- ผลงานนักเรียน 

๓. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก้าหนด 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-6 

๔. มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 

๕. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะในการ
ค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

๖. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการน้าไปใช้และ
เผยแพร่ 

- กิจกรรม Active Learning ผลงานนักเรียน 
นวัตกรรมครู นักเรียน 

๗. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

-  โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-  โครงการพัฒนาระบบ ICT 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๘. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาและ
ท้างาน 

โครงการปรัชญาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

การปลูกผัก บัญชีรายรับ รายจ่าย 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

- บันทึกการท้าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย 

โครงการวันส้าคัญ 
- กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และวันส้าคัญ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 

- รายงานกิจกรรมการร่วมในวัน
ส้าคัญต่างๆ 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
อย่างมีความสุข 

- กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน - แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

๔. มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของนักเรียน 

- แบบบันทึกน้้าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด้าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มี
การชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในโรงเรียน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาแหล่งการ

เรียนรู้ 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

๗. มีการนิเทศติดตาม 
- 

- บันทึกการนิเทศ 
- บันทึกการตรวจเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ 

ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ้าวัน 

- โครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ 

ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

๓. มีการใช้สื่อการสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  

- โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
-โครงการพัฒนาระบบ ICT   

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

๔. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักครู 
ครูรักผู้เรียน ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

๕. มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและน้าข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพ่ือน้าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา/กิจกรรม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 
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สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 

 

๓.๑. สรุปผลระดับปฐมวัยโดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
          ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
- โครงการจัดท า จัดหา สื่อการเรียนการสอน 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- โครงการจัดบรรยากาศในห้องเรียนและจัดสภาพแวดล้อมระดับปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังหิน  พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 
 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
           รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัด
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 งานธุรการในชั้นเรียน/ เครื่องมือประเมินพัฒนาการ/ รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  มุมประสบการณ์ต่างๆสถานที่นอกห้องเรียน 
ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนามเด็กเล่น/ บริเวณภายในโรงเรียน 

 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่าง
บุคลากรด้วยกันในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 จัดท าแผนพัฒนาเด็กในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
           ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านวังหิน  พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
  แฟ้มข้อมูลครู/ระเบียนบุคคลของครู/แฟ้มพัฒนางานของครู 
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  บันทึกการอบรม/เกียรติบัตร/วุฒิบัตรการอบรมสัมมนา, ศึกษาดูงานของครู                 
  สมุดเยี่ยม/สมุดนิเทศ  
  ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอก
ห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ บริเวณภายในโรงเรียน  
  เครื่องมือประเมินพัฒนาการ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก  
  กระบวนการที่ใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 

  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดท ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ให้ครูเข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบใหม่ๆ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีโดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน 

ดังนี้ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย   
แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

การจดักิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย)   
ทะเบียนสื่อ/สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้  มุมประสบการณ์ต่างๆ สถานที่นอกห้องเรียน ได้แก่ เครื่องเล่น/ สนามเด็กเล่น/  

บริเวณภายในโรงเรียน  
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ  
แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล/ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง/ห้องเรียน 

  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอน                   
และการแก้ปัญหาพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นประจ าทุกเดือน  
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาเครื่องเล่นสนามให้ปลอดภัยและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
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๓.๒. สรุปผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี  

  โดยมีหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่

สนับสนุนการประเมินตนเอง  ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ อยู่ใน ระดับดี  

ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ

ทดสอบระดับชาติ 2 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา  นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความ

เสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 

โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีการเรียนรู้ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

( DLTV ) และมีระบบอินเทอร์ เนตเพื่อใช้ในการจัด การเรียนการสอนทุกห้องเรียน เนื่องจากครูไม่ครบชั้นเรียน 

ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning 

เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน  ครูได้รับการพัฒนาตนเองจากระบบ  E-Learning และน าความรู้

มาจดัท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมี ความสัมพันธ์

ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  

  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร   โครงการปรับปรุงพัฒนา
สิ่งแวดล้อม   โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

๓.๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 2 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม 
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
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๓.๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
7) แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๔ 
ภาคผนวก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก ่
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑) มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
๒) มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี  
๓) รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น 
๔) เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
๒) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
๓) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
๕) มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
๒) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
๓) รักธรรมชาติ รักความเป็นไทย และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  
๔) เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์   

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
๑) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
๒) อ่าน เขียน อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้ 
๓) คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
๔) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
๕) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  
๒) สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกช้ันเรียน  
๓) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  
๔) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
๕) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประการณ์เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
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๖) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึก ษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
๗) การนิเทศติดตาม   

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑) ครูจัดประสบการให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
๒) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 
๓) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  
๔) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๕) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

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

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมี

รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      ๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      ๓) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      ๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
      5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้ 
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
      6) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
      7) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      8) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาและท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาไทย 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 
      ๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
      ๓) ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
      ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      ๗) มีการนิเทศติดตาม 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
      ๓) มีการใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาก 
      4) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรั กครู ครูรักผู้เรียน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
      ๕) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและน าข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ 
      ๖) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน 

เร่ือง การก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ระดับดี 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

 

๑) มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์   
๒) มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี   
๓) รักษาความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น  
๔) เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑) แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
๒) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  
๓) สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
๔) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ  
๕) มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
๑) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  
๒) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  
๓) รักธรรมชาติ รักความเป็นไทย และมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย   
๔) เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์   

 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 

๑) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  
๒) อ่าน เขียน อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้  
๓) คิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  
๔) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
๕) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 

 

๒) สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั้นเรียน  
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มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๓) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

 

๔) จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 

 

๕) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประ
การณ์เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

 

๖) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

๗) การนิเทศติดตาม    
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑) ครูจัดประสบการให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
๒) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

 

๓) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

 

๔) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 

๕) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย    
๖) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังหิน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับลงวันท่ี  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ดี 

๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ดี 

๓) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 

๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ดี 

๕) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

ดี 

๖) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ ดี 

๗) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 

๘) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาและท างาน  ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด   

ดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข  ดีเลิศ 
๔) มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดี 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) 

ดี 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ดี 

๗) มีการนิเทศติดตาม ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี 
๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

ดี 

๓) มีการใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาก 

ดี 

4) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนรักครู ครูรัก
ผู้เรียน  ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดี 

๕) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและน าข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ดี 

๖) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 
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ภาพกิจกรรม 

 

กิจการรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน 

 

 

สอบ RT  
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เปิดโลกการเรียนรู้ก้าวสู่ ต.ว. 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
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กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี 

 

 

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน (ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน) 

 



  หน้า 55 

 Self Assessment Report (SAR) : โรงเรียนบ้านวังหิน 

 

 

กิจกรรมวันปีใหม ่

 

 

กิจกรรมผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
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กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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