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ค าน า 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self-Assessment  Report) ระดบัการศกึษา 

ขัน้ปฐมวยัและขัน้พืน้ฐาน ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนบา้นวงัตะครอ้(ธนาคารกรุงเทพ๕) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาสโุขทยั เขต 1 เลม่นี ้เป็นการรายงานสรุปผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่สะทอ้นผลของการพฒันา

คณุภาพของสถานศกึษา ซึง่เป็นผลส าเรจ็จากการบรหิารจดัการศกึษาที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั

และระดบัขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัปฐมวยั 3  มาตรฐาน และในระดบัขัน้พืน้ฐาน  3 มาตรฐาน  

ไดแ้ก่ คณุภาพผูเ้รยีน กระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิาร กระบวนการจดัการเรยีนการสอนของครูที่เนน้

นกัเรยีนเป็นส าคญั และระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสทิธิผล ผลการวิเคราะหจ์ดุเดน่ จดุที่ควรพฒันา  และ

ระบแุนวทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคตโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อน าเสนอรายงานผลการจดัการศกึษาในรอบปีที่ผา่น

มาใหก้บัหนว่ยงานตน้สงักดั และคณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชมุชน และสาธารณะชน และสาธารณชน 

ตลอดจนเพื่อไดข้อ้มลูส าคญัส าหรบัการวางแผนพฒันาตอ่เนื่อง และเตรยีมความพรอ้มในการรบัการประเมินคณุภาพ

ภายนอกตอ่ไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบล เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  

E-mail Wangtakro5@hotmail.com  website http://school.obec.go.th/banwangtakrao5 

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 11  ไร่  1 งาน 31.9 ตารางวา 

เขตพ้ืนที่บริการ 2 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยหมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ และหมู่ที่ 11 บ้านแสนตอ อยู่ในเขตการ

ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 หมู่บ้านแห่งนี้เดิมมีราษฎรประมาณ 10 ครอบครัว ซึ่งอพยพมาจากบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่านลาน

หอย จังหวัดสุโขทัย การปกครองเดิมขึ้นอยู่กับ หมู่ที่ 4 บ้านปากคลอง (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเก่า) 

เมื่อมีราษฎรเพิ่มขึ้นผู้น าหมู่บ้านจึงได้ท าเรื่องขอโรงเรียนต่อทางราชการ นายไพร  น้อยผล  เป็นครูใหญ่คน

แรกท่ีได้มาด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนร่วมกับชาวบ้าน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2491      นายชั้น  เงิน

บ ารุง ศึกษาธิการอ าเภอเมือง เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเป็นทางการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 ปี  พ.ศ.2493 ทางราชการได้ย้าย นายไพร  น้อยผล ไปด ารงต าแหน่งครูน้อยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า 

หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองเก่า และแต่งตั้ง นายเวียง แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่ามารักษาการในต าแหน่ง

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 

 ปี พ.ศ. 2494  เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปี พ.ศ. 2495 อาคารเรียนชั่วคราวช ารุด

ทรุดโทรม ราษฎรพร้อมใจกันย้ายไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดวังตะคร้อ 

 ปี  พ.ศ. 2500  ประชาชนได้ท าการก่อสร้างโรงเรียนเอกเทศ 1 หลัง  ที่ทุ่งนาคลองแม่ลูกอ่อน โดย

ทางราชการมีค าสั่งให้ นายประวิทย์   ศรีนวล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ไปท าการสอนให้ชื่อโรงเรียนใหม่

ว่า โรงเรียนบ้านสวนโพธิ์ เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 

 ปี พ.ศ. 2503  คณะครู กรรมการศึกษาได้ท าการก่อสร้าง อาคารถาวรขึ้น 1 หลัง ในที่ดินของโรงเรียน

ที่มีผู้บริจาคให้ ตั้งอยู่ข้างถนนใหญ่จรดวิถีถ่อง แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่มีฝาไม่มีพ้ืนไม่มีหลังคา 



 ปีพ.ศ. 2504  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายสมุทร  วรรณพงษ์  ศึกษาธิการอ าเภอเมืองได้มาตรวจราชการ 

เห็นสภาพโรงเรียนหลังใหม่ยังไม่สมบูรณ์ ได้เสนอแนะว่า   ท าเลไม่เหมาะสมตั้งอยู่ห่างไกลหมู่บ้านควรจะย้าย

มาตั้งในหมู่บ้าน วันที่ 9 ตุลาคม 2504 ราษฎรจึงย้ายอาคารถาวรจากที่โรงเรียนมาสร้างที่วัดทางด้านทิศเหนือ 

 ปีพ.ศ. 2505 ทางราชการได้ย้าย นายเวียง  แสงอรุณ ไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตา

โชติ และย้าย นายชอบ สนเพ็ง  ครูน้อยโรงเรียนบ้านกล้วย  มารักษาการต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน บ้านวัง

ตะคร้อ และในปีนี้ได้รับงบประมาณทางราชการ 10,000 บาท มาสร้างอาคารเรียนหลังที่ประชาชนย้ายมาจน

แล้วเสร็จ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2505 

 ปี พ.ศ. 2506  ทางโรงเรียนได้ท าเรื่องขออนุญาตหยุดเรียนวันอาทิตย์เพราะเดิมโรงเรียนจะหยุดวัน

พระ 

 ปี พ.ศ. 2509  ยุบโรงเรียนบ้านสวนโพธิ์ น าอาคารเรียนและเอกสารมาไว้ที่โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 

 ปี พ.ศ. 2511  ทางนายอ าเภอเมือง  นายสาทิตย์   อุนพานิช  ได้มาประชุมข้าราชการอ าเภอที่

โรงเรียนได้เห็นสภาพอาคารเรียนหลังที่สองซึ่งย้ายมาจากสวนโพธิ์ยังไม่เสร็จ และเห็นว่าเด็กมีจ านวนมาก

อาคารเรียนไม่เพียงพอจึงได้ให้งบประมาณมาสร้างจนแล้วเสร็จเป็นเงิน 17,000  บาท 

 ปี  พ.ศ. 2514  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 001 ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 17,000  

บาท 

 ปี พ.ศ. 2515  โรงเรียนเปิดสอนชั้น  ป.1 - 7 และ ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราคา 25,000 บาท 

 ปี พ.ศ. 2519  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ   ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง 

เป็นเงิน 225,000  บาท 

 ปี พ.ศ. 2521  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ 017 กรมสามัญศึกษา  ขนาด 4 ห้องเรียน 

จ านวนงบประมาณทางราชการ 250,000 บาท  และงบของธนาคารกรุงเทพจ ากัดสมทบ  250,000 บาท  

จากการที่ธนาคารได้มีส่วนสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จจึงขอใช้ชื่อต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วย ทางราชการ

อนุญาต จึงใช้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 ปี พ.ศ. 2522  โรงเรียนได้แยกเปิดสอนเป็นโรงเรียนสาขาบ้านวังวน  ขึ้น 1 แห่ง  ที่ หมู่ที่ 7 บ้านวัง

วน เพราะเด็กเดินทางไกลเกินกว่า 3,000 เมตร 

 ปี พ.ศ.2540  วันที่ 21 มิถุนายน 2540   ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนบ้านวังวน 



เป็นเอกเทศและได้งบประมาณทาสีอาคารเรียน  106,490 บาท 

 ปี พ.ศ. 2543  ได้งบประมาณซ่อมแซมบันไดอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ฉ 

 ปี พ.ศ. 2544  ได้งบประมาณซ่อมแซมบันไดอาคารเรียน  แบบ  017 กรมสามัญศึกษา 

 ปี พ.ศ. 2546  ได้จัดท าโครงการเสนอของบประมาณจากธนาคารกรุงเทพ สาขาสุโขทัย 

จดัท ารั้วข้างโรงเรียน 

 ปี พ.ศ. 2552  ได้สร้างอาคารห้องสมุดเป็นเอกเทศ 1 หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการขอ

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน 1 หลัง  ขนาด 3 ห้องเรียน น าไม้มาใช้ก่อสร้าง โดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน แห่ง

ประเทศไทย,บริษัท H.B.I. จ ากัด และชุมชน ร่วมกันก่อสร้าง งบประมาณท้ังสิ้น  139,946    บาท 

 ปี พ.ศ. 2553  ได้สร้างเสาธงใหม่  1  แห่ง  โดยงบประมาณศิษย์เก่าและชุมชน งบประมาณ 45,000

บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

 ปี พ.ศ.2554 ได้สร้างต่อเติมห้องเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน ปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนแบบ017 และปู

พ้ืนกระเบื้องโรงอาหาร โดยงบประมาณของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) งบประมาณ 300,000 บาทปี 

พ.ศ.2555 

- ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 กรมสามัญ ปูกระเบื้องห้องเรียนชั้นล่าง 3 ห้องเรียนและ

หน้าบริเวณรอบอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสุขา จ านวน 2 หลัง 8 ที่นั่ง เปลี่ยนกระเบื้องฝ้า จ านวน 2 ห้องเรียน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังอัดแน่น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 394,000 บาท 

- ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. เทคอนกรีตพ้ืนอาคารเรียน ก่อผนังคอนกรีตบล็อก และ

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบสามัญ 312 ฝ้าเพดาน ผนังแผงลวดตาข่าย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 169,000 

บาท 

 ปี พ.ศ.2556  ได้รับงบประมาณ(งบแปรญัตติ)เทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนแบบ 017 กรม

สามัญ ใช้งบประมาณ 100,000 บาท 

 ปี พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ICT สู่

อาเซียน ใช้งบประมาณ ๓๑๙,0๐๐ บาท 

 ปี พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับ

ก่อนประถมศึกษา ชุดละ 58,900 บาท 

          ปี พ.ศ. 2559 



- ได้รับงบประมาณส าหรับจัดหาสื่อ BBL Resource Corner (BRC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้

งบประมาณ 11,680 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) 

- ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก สพป.สท. เขต ๑ จ านวน ๔ รายการ ราคารวม ๕๕,๓๐๐ บาท  

   ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- จัดสร้างห้องน้ านักเรียนชั้นอนุบาล จ านวน ๓ ห้อง โดยใช้เงินจากการระดมทรัพยากร (ทอดผ้าป่าการศึกษา)    

เป็นเงิน ๘๗,๔๓๗ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณเป็นค่าติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียนเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐  บาท 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนอาคาร

ประกอบเป็นเงิน ๓๑๗,๐๐๐  บาท 

- ปี พ.ศ.2562 งบห้องเรียนอัจฉริยะ จ านวน 100,000 บาท งบธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขาสุโขทัย 

 ปัจจุบัน มีนายชวลิต  เอี่ยมเขียน ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ (ธนาคารกรุงเทพ 5)  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน ชนบท พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   

มีประชากรประมาณ 730  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีบ้านเรือนของชุมชน และแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การท าปุ๋ยหมัก อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์บวชพระแห่ชูชก (ในวันออก

พรรษา) 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ ท านา 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 20,000 บาท 

จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 

 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 



    โอกาสของโรงเรียน ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษา โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้มีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ของชุมชนคือการท าปุ๋ยหมัก การปลูกผักปลอดสารพิษ  การเลี้ยงกบ  โดย

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก ผู้น าชุมชน  

              ข้อจ ากัดของโรงเรียนประชาชนมีรายได้ต่ าภาระหนี้สินในครอบครัวมาก การใช้เทคโนโลยี      ไม่

เหมาะสมกับสภาพครอบครัวขาดห้องปฏิบัติการต่างๆ บุคลากรไม่เพียงพอ  มีวุฒิไม่ตรงสาขาท่ีต้องการมี

งบประมาณจ ากัด 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1)  จ านวนบุคลากร 

 

บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 

ครูผู้สอน ครูวิกฤต ครูอัตรา

จ้าง 

เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา

2562 

1 0 3 1 2 2 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา

2563 

- - - 9 2 - 

3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู  คศ. 2  ครูคศ. 3  ครู  คศ. 4  ครู  คศ.5 

ปีการศึกษา 

2562 

1 0 0 2 0 0 

 

 

 



4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา 4 30 

การแนะแนว 1 30 

พัฒนาชุมชน 1 30 

การจัดการทั่วไป 1 30 

การบัญชี 1 30 

สังคมศึกษา 2 30 

รวม 10  

 

 

.3  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 105 คน 

ระดับชั้น 

 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 

อ.2 1 4 2 6 1 

อ.3 1 5 8 13 1 

รวม 2 9 10 19 2 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้องปรับ 

ปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก     √ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ     √ 

มาตรฐานที่ 3  การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเป็นส าคญั     √ 

 

โรงเรยีนมีผลการประเมินระดบัคณุภาพ ดีเยี่ยม  โดยมีคา่เฉลีย่ 100   

ผลการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ  () รบัรอง     (  ) ไมร่บัรอง  

1.9 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จุดเดน่ (ระดบัปฐมวัย) 

 สถานศกึษามีวิธีการจดัการเรยีนการสอน การดแูลเด็กและเตรยีมความพรอ้มในระดบัปฐมวยัไดเ้ป็นอยา่งดี มี

ความสามารถในการจดักิจกรรมการสอนและพฒันาเด็กในแตล่ะดา้น นกัเรยีนมีทกัษะในการด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง ครูมีความมุง่มั่นในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน มีความหลากหลายในการแสวงหาความรู ้สถานศกึษามี

แหลง่การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุการเรยีนการสอน อยา่งหลากหลาย จากผลการด าเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรมสง่เสรมิสนบัสนนุตามเปา้หมาย วิสยัทศัน ์ปรชัญา และจดุเนน้ของสถานศกึษา ซึง่ครูและนกัเรยีน 

บคุลากรทกุฝ่ายใหค้วามรว่มมืออยา่งครบถว้น และมคีวามพงึพอใจตอ่การด าเนินงานของสถานศกึษา 

 จุดทีค่วรพัฒนา (ระดับปฐมวยั) 

ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ควรพฒันาวิธีการจดัการเรยีนการสอน แบบบรูณาการใหค้รูทกุคนมีเทคนิค

ออกแบบการเรยีนรูท้ี่หลากหลายเป็นรายบคุคล สามารถวดัประเมนิผลตามสภาพจรงิ ควรจดัท าแหลง่เรยีนรูเ้พิม่เตมิ ที่

เก่ียวกบัการจดัตัง้ฐานการเรยีนรูส้  าหรบันกัเรยีนและบคุคลทั่วไปเขา้มาศึกษาดงูาน พฒันาแหลง่เรยีนรูท้ี่มีอยูเ่ดิมใหม้ี

ความทนัสมยั เหมาะสมแก่การเรยีนรู ้

 



ข้อเสนอแนะ 

การเรยีนการสอนตอ้งมีการปรบักระบวนการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสือ่เทคโนโลยีทางการศกึษาใหม้ากขึน้ มีการวดั

และการประเมินที่หลากหลายในการประเมินตามสภาพจรงิควรสง่เสรมิโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในทกุ

กลุม่สาระการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ 

จุดเดน่ (ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน) 

 บคุลากรมีศกัยภาพในการท างานสงู มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู้

ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถน ากิจกรรมตา่งๆไปบรูณาการกบัการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี นกัเรยีนมคีณุธรรมและจรยิธรรม 

มารยาทท่ีดี เป็นท่ีนา่ยกยอ่งช่ืนชมกบับคุคลทั่วไป 

จุดทีค่วรพัฒนา (ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และผลสมัฤทธ์ิระดบัชาติ ควรมีการปรบัปรุง เน่ืองจากคะแนนท่ีออกมา อยูใ่นระดบัท่ีต ่า ควรมี

การใสใ่จ สอนใหรู้จ้กัการตัง้ค  าถาม การสงัเกต และวิเคราะห ์เพื่อเป็นการพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง 

จุดเดน่ จุดทีค่วรพัฒนา และขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 

 จุดเดน่(ระดับปฐมวัย) 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผูเ้รยีนเป็นลกูที่ดีของพอ่แม ่หรอืผูป้กครอง มีความกตญัญกูตเวท ีเช่ือฟังค าสั่งสอน ไมยุ่ง่เก่ียวกบัสิง่เสพติด ตัง้ใจเรยีน

หนงัสอื มาโรงเรยีนทนัเวลา แตง่กายถกูระเบยีบ สภุาพ นอบนอ้ม โอบออ้มอาร ีช่วยเหลอืผูอ้ื่น รบัฟังความคิดเห็นของคน

อื่น ซื่อสตัยส์จุรติ มุง่มานะในการเรยีน อยูอ่ยา่งพอเพียง รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์รกัความเป็นไทย และยดึมั่นในวิถีชีวติ 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รูจ้กับ าเพ็ญประโยชนโ์ดยการเขา้รว่มกิจกรรมการพฒันาเขตรบัผิดชอบได ้รูจ้กั

คน้ควา้หาความรูจ้ากการอา่น การรว่มการท ากิจกรรมภายในหอ้งเรยีน 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ผูบ้รหิารมีบทบาทในการบรหิารจดัการศกึษาอยา่งเป็นระบบครบวงจร จดัโครงสรา้งบรหิารแบบนิตบิคุคล การบรหิารแบบ

มีสว่นรว่มในการบรหิาร ๔ ฝ่ายงาน ไดย้ดึวตัถปุระสงคแ์ละมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นส าคญั โดยใชแ้ผนกลยทุธ ์

แผนปฏิบตัิการประจ าปี แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้แผนประกนัภายในบนัทกึการด าเนินงานและรายงานการ

ประเมินตนเองเป็นเครือ่งมือ นอกจากนีค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมีสว่นรว่มในการบรหิารงานวิชาการ งาน

บรหิารงานบคุคล งานบรหิารงบประมาณ และงานบรหิารทั่วไป เก่ียวกบัการก าหนดแผนพฒันางานแตล่ะฝ่าย การให้

ความเห็นชอบ การใหค้  าแนะน า การใหค้วามเห็นชอบ รวมทัง้การก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการและระเบียบปฏิบตัิ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รูไดร้บัการพฒันาในวชิาที่สอน มีการประเมินแผนการจดัการเรยีนรูข้องครูทกุคนอยา่งสม ่าเสมอ มี

การประเมินแบบวดั แบบทดสอบ และน าผลประเมินไปพฒันาครูแตล่ะคนอยา่งเป็นระบบ ครูมกีารก าหนดเปา้หมายของ



สาระการเรยีนรู ้มีการวิเคราะหข์อ้มลูเป็นรายบคุคล แลว้น าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผน การจดัการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบั

ความสามารถของผูเ้รยีน 

ข้อเสนอแนะ 

ผูเ้รยีนควรไดร้บัการสง่เสรมิใหม้รีา่งกายแขง็แรง โดยสง่เสรมิใหม้คีวามตระหนกัและรูจ้กัเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ี

ประโยชน ์มีสารอาหารครบทัง้ ๕ หมู ่ดื่มนมที่มีประโยชน ์และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยวนัละ ๑๕-๒๐ นาที 

โดยครูกวดขนัพฤติกรรมของผูเ้รยีนที่มีน า้หนกั สว่นสงู และสมรรถภาพทางกายต ่ากวา่เกณฑเ์ป็นพิเศษ ใหต้อ่เนื่อง 

จุดเดน่(ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน) 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผูเ้รยีนทกุคนมคีวามรูค้วามสามารถตามหลกัสตูร มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์มีคณุภาพชีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียง ทกุคน

ด าเนินชีวติแบบพอเพียงและปฏิบตัิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณข์องสถานศกึษา คือ 

“อาชีพหลากหลาย บรรยากาศรม่รืน่” ท าใหผู้เ้รยีนทกุคนมจิีตใจดี มีคณุธรรม มีทกัษะอาชีพ อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสขุตามอตัภาพ และปฏิบตัติามมารยาทไทย 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศกึษามีขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งสถานศกึษากบัส านกับรหิารการศกึษาพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา มีผลกระทบตอ่คณุภาพของศกึษา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง คือ ผูเ้รยีนใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนรูจ้กัแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองใชก้ระบวนการคิด

วิเคราะห ์สง่ผลใหม้ีผลสมัฤทธ์ิโดยรวมของสถานศกึษาสงูขึน้ ครูทกุคนไดร้บัการพฒันาในวชิาชีพในสาระการเรยีนรูท่ี้สอน

ของหนว่ยงานตน้สงักดั และหนว่ยงานอื่น ๆ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูแ้ละดแูลช่วยเหลอืผูเ้รยีน น าภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยกุตใ์น

การจดัการเรยีนการสอน มีการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนดว้ยวิธีที่หลากหลาย 

 ข้อเสนอแนะ 

 ครูควรท าบนัทกึหลงัสอนใหเ้ป็นปัจจบุนั และน าขอ้มลูจากการท าบนัทกึหลงัการสอนมาปรบัปรุงแผนการจดัการ

เรยีนรูใ้หเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูเ้รยีน ครูควรบนัทกึขอ้มลูที่มีประโยชนต์อ่การพฒันาผูเ้รยีน การพฒันา

วิธีการสอน และการพฒันาสือ่ ซึง่จะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานท่ีมีประโยชนน์ าไปสูก่ารวจิยัในชัน้เรยีน 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย  3 มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรีย
นระดับ 
3 

ขึน้ไป 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

คะแน
น   ที่

ได ้

ระดับ
คุณภา
พ 

แปล
คุณภาพ 

1.1 มีพฒันาการทางดา้นรา่งกาย 

 
17 17 100.00 1.00 4 ดีเยี่ยม 

1.2 มีพฒันาการการดา้นอารมณจิ์ตใจ

ควบคมุและแสดงออกทางดา้นอารมณ ์
17 17 100.00 1.50 5 ดีเยี่ยม 

1.3 มีพฒันาการดา้นเหลอืสงัคมช่วยเหลอื

ตวัเองและเป็นสมาชิกที่ดีตอ่สงัคม  
17 17 100.00 1.50 4 ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน    4 4 ดีเยี่ยม 

 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนไดด้ าเนินการ ไดแ้ก ่

-โครงการพฒันาศกัยภาพระดบัปฐมวยั 

-โครงการอาหารกลางวนั 

-โครงการอาหารเสรมินม 

-โครงการสง่เสรมิสขุภาพ 

-กิจกรรมแขง่ขนักีฬาส ี

-บนัทกึการชงั น า้หนกั-วดัสว่นสงู 

-บนัทกึพฒันาการ 

ผลการพัฒนา 



- เด็กมีพฒันาการดา้นรา่งกายในระดบัท่ี ดีเยีย่ม โดยโครงการและกิจกรรมที่โรงเรยีนจดัตัง้ขึน้ มีผลตอ่การ

พฒันาการของเด็กเป็นอยา่งสงู 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรีย
นระดับ 
3 

ขึน้ไป 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ระดับ
คุณภา
พ 

แปล
คุณภา
พ 

2.1 มาตรฐานหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการ 

4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิททอ้งถ่ิน 

19 19 100.00 5 
ยอด

เยี่ยม 

2.2 จดัใหค้รูเพยีงพอกบัชัน้เรยีน  19 19 100.00 5 ดีเลศิ 

2.3 สง่เสรมิใหค้รูมคีวามเช่ียวชาญดา้นจดั

ประสบการณ ์4 จดั 
19 19 100.00 5 

ยอด

เยี่ยม 

2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู ้

อยา่งปลอดภยั   

 

19 19 100.00 5 ดีเลศิ 

2.5 ใหบ้รกิารสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สือ่การเรยีนรูเ้พื่อสนบัสนนุการประสบการณ์

ส าหรบัครู 
19 19 100.00 5 ดีเลศิ 

2.6 มีระบบบรหิารคณุที่เปิดโอกาสให้

เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม 
19 19 100.00 5 ดีเลศิ 

สรุปมาตรฐาน    4 ดีเลศิ 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนไดด้ าเนินการ ไดแ้ก ่

- การจดักิจกรรมการมีสว่นรว่มในหอ้งเรยีน  

- การวาดภาพ การเลา่เรือ่ง 



ผลการพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณใ์นระดบัท่ี ดีเยี่ยม ตามกิจกรรมการพฒันาของสถานศกึษา และรว่มกิจกรรม 

ตามหนว่ยการเรยีนรูไ้ดโ้ดยการแสดงออก เป็นผูน้  าและผูต้ามทีด่ี 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

 

จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรีย
นระดับ 
3 

ขึน้ไป 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ระดับ
คุณภา
พ 

แปล
คุณภา
พ 

3.1 จดัประสบการณท์ี่สง่เสรมิใหเ้ด็กม ี

พฒันาการอยา่งสมดลุเต็มศกัยภาพ 
2 2 100.00 4 ดีเลศิ 

3.2  สรา้งโอกาสใหเ้ดก็รบัประสบการณต์รง  

เลน่และปฏิบตัิอยา่งมีความสขุ 
2 2 100.00 4 ดีเลศิ 

3.3 จดับรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ใชส้ือ่  

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวยั 
2 2 100.00 4 ดีเลศิ 

3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจรงิ  

และน าผลประเมินพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุง

ประสบการณ ์

2 2 100.00 4 ดีเลศิ 

สรุปมาตรฐาน    4 ดีเลศิ 

ร่องรอย/หลักฐาน โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนไดด้ าเนินการ ได้แก ่

- บนัทกึการสงัเกตพฤติกรรม 



- แบบบนัทกึการวดัและประเมินพฒันาการความพรอ้ม 

- ผลงานนกัเรยีน 

- ภาพถ่าย 

 

ผลการพัฒนา 

  - เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมในระดบั ดีเยีย่ม โดยสงัเกตจากพฤตกิรรมตามตารางปฏิบตักิิจกรรม

ประจ าวนัและสามารถปฏิบตัิตนตามขอ้ตกลงของหอ้งเรยีนและความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ 

สรุปผลผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   

 
จ านวน
เด็ก/ครู
ทั้งหมด 

จ านว
น
เด็ก/
ครูที่

ได้
ระดับ 
3 ขึน้
ไป 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ระดับ
คุณภา
พ 

แปล
คุณภา
พ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดก็       4 ดีเยี่ยม 

1.1 มีพฒันาการทางดา้นรา่งกาย 

 

19 19 100.00 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีพฒันาการการดา้นอารมณจิ์ตใจ

ควบคมุและแสดงออกทางดา้นอารมณ ์
19 19 100.00 4 ดีเยี่ยม 

1.3 มีพฒันาการดา้นเหลอืสงัคมช่วยเหลอื

ตวัเองและเป็นสมาชิกที่ดีตอ่สงัคม  
19 19 100.00 4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารจดัการ 

 

      5 
ยอด

เยี่ยม 

2.1 มาตรฐานหลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการ 

4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิททอ้งถ่ิน 
19 19 100.00 5 ดีเลศิ 



2.2 จดัใหค้รูเพยีงพอกบัชัน้เรยีน 
19 19 100 5 

ยอด

เยี่ยม 

2.3 สง่เสรมิใหค้รูมคีวามเช่ียวชาญดา้นจดั

ประสบการณ ์4 จดั 
19 19 100 5 ดีเลศิ 

2.4 จดัสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู ้

อยา่งปลอดภยั   
19 19 100.00 5 ดีเลศิ 

2.5 ใหบ้รกิารสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สือ่การเรยีนรูเ้พื่อสนบัสนนุการประสบการณ์

ส าหรบัครู 
19 19 100.00 5 ดีเลศิ 

2.6 มีระบบบรหิารคณุที่เปิดโอกาสให้

เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีสว่นรว่ม 
19 19 100.00 4 ดีเลศิ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

      
 

4 

 

ดีเลศิ 

 3.1 จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เดก็มี
พัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

   4 ดีเลศิ 

  3.2  สรา้งโอกาสใหเ้ดก็รบัประสบการณ์

ตรง เลน่และปฏิบตัิอยา่งมคีวามสขุ 

 

31 31 100 4 ดีเลศิ 

3.3 จดับรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ใชส้ือ่ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวยั 

 

31 31 100 4 ดีเลศิ 

3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจรงิ 

และน าผลประเมินพฒันาการเดก็ไปปรบัปรุง

ประสบการณ ์

 

31 31 100 4 ดีเลศิ 

รวม    4.00 ดีเลิศ 

 



สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของ 

เกณฑ ์น ้าหนักคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ภาพรวมของสถานศึกษา) 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชัน้อนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

คุณภาพเด็ก 6 6 0 0 

 

 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชัน้อนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการด้าน จ านวนนักเรียน ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรับปรุง 

ด้านร่ากาย 13 13 0 0 

จุดเดน่ 

 โรงเรยีนพฒันาและสง่เสรมิใหน้กัเรยีน มีพฒันาการดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม  ดา้นสตปัิญญา โดย

ศกึษากรอบเนือ้หามาตรฐานแผนการด าเนินงาน เพื่อน าผลที่ดีไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติไดถ้กูตอ้ง 

จุดทีค่วรพัฒนา 

 ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจหลกัสตูรปฐมวยัในทกุๆดา้น และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บันกัเรยีนและสามารถน า

เทคโนโลยีการเรยีนการสอนมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มไดด้ี 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- ใหผู้ป้กครองมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมบางดา้นแก่โรงเรยีนโดยใชว้สัดอุปุกรณท์ี่เหมาะสมกบับรบิทโรงเรยีน

และสามารถยืดหยุน่ไดต้ามโอกาส 

ความตอ้งการช่วยเหลือ 

- งบประมาณที่น ามาสนองความต้องการที่พอเพียง 

- สื่อ วัสดุ อุปกรณ ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองอ านวยความสะดวกที่พอเพียง 

- การจัดกจิกรรมนักเรียนตอ้งให้ครอบคลุมทุกๆด้านและทุกคน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


