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เอกสารล าดับที่ 1 / 2563 

ค าน า 

 

 รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านวังทองแดงฉบับ

นี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2562  ข้อ  3  ระบุให้

สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3  มาตรฐานได้แก่คุณภาพ

ของผู้เรยีนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

เพื่อน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  

โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศกึษาและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี

การศกึษา 2562  ฉบับนี ้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ

การน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังทองแดง  ในปีการศึกษา  2562  

ต่อไป 

 

 

        (นายรังสรรค์   เกิดศรี) 

       ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง 

             15 มีนาคม  2563 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านวังทองแดงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ ได้จัดการศึกษา 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนทั้งหมด๑๖๑ คนและมีครูประจ าการจ านวน 
๑๓ คน ครูอัตราจ้าง ๗ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพของเด็ก   ผลการประเมิน ระดับดี                     
มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ผลการประเมินระดับ ดี 
มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินระดับดี  

การด าเนินโครงการและแนวทางพัฒนา 
จุดเด่นของสถานศึกษา 

1. ด้านคุณภาพของเด็ก : เด็กมีรา่งกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวยั 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรูไ้ดต้ามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี โดยสังเกตได้จากการเข้าร่วมตาม
โครงการดังนี้ โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียนระดับปฐมวัย โครงการส่งเสริมนสิัยการรักการอ่านของเด็กปฐมวัย  โครงการ
ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี และการมีระเบยีบวินัย 

2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ : เด็กพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นครูได้รับการ

พัฒนาด้านวิชาชีพมีสื่อและเทคโนโลยีเพยีงพอและทันสมัยโดยสังเกตได้จากการจ าท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสรมิสร้าง

การเรยีนรู้โครงการพัฒนาครูสู่ครมูืออาชีพ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นและสนามเด็กเลน่ 

3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดลุและสามารถเรียนรูจ้ากการ
เล่นและปฏิบตัิกิจกรรมโดยมีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และมีการประเมินผลเด็กดว้ยวิธีการหลากหลายโดย
สงัเกตจากการพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม ส่งเสรมิสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรแนวการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆโดยมีวิธีการจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. ต้องพัฒนาความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการเขียน  การอ่านของเด็ก 
2. ครูต้องปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัย พัฒนาการที่ดีทั้งท่ีบ้านและโรงเรียนให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
3. ครูพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา อย่างสมดุลและเหมาะสม

กับวัย 
4. เด็กต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ตามวัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมิน ระดับ ดี  
มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ   ผลการประเมิน ระดับ ดี  

  มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมิน ระดับ ดี   

1 



 
 

มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ 
ในรายวิชาภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๒๑ รายวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๓๒ รายวิชาคณิตศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๓๖ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๔๖ ผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.๑ คิดเป็นร้อยละ๖๐.๔๖ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.๓ ในรายวิชา
ภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๘๙ รายวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ๒๗.๒๖ รายวิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 
๒๑.๐๕ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๖๘   

การด าเนินโครงการและแนวทางพัฒนา  
จุดเด่นของสถานศึกษา  

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน : ผู้เรียนระดับช้ันประถมปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สามารถอ่านหนังสือออกและอ่าน 
คล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนบรรลุตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ที่ 
เพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ที่เพ่ิมขึ้นจึงส่งผลใหน้ักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จบแล้วมีการศกึษาต่อในสถานศึกษาท่ีดีทุกคน ผูเ้รียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง กายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ผลจากโครงการอาหารกลางวัน/การดืม่นม นักเรียนมรีะเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ผา่นกิ กิจกรรมลูกเสอื – เนตรนารผีู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ เจตคติทีด่ี
ต่องานอาชีพโดยการปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ น้อมน าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ : โรงเรยีนบ้านวังทองแดงมีการบริหาร และการจัดการอย่างเป็นระบบมี

เป้าหมายวสิัยทัศน์ พันธกิจชัดเจน มีแผนพัฒนา แผนปฏิบตัิการประจ าปี ด าเนินตามแผน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลตลอดจนน าข้อมลูสะท้อนกลับ และน าไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : ครูมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเนน้ และแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาใหย้กระดับสูงขึ้นโดยจดัการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิด และปฏิบตัิจริง 
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ ใช้รูปแบบบูรณาการเทคนิคการจัดการเรยีนรูปแบบ Active Learning ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครมูีการจดัการชั้นเรียนเชิงบวกมีการชมเชย  และมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้
จุดที่ควรพัฒนา 

      ครูต้องพัฒนาตนเองโดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและต้องพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นและเน้นทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีการเรียน
ต่อที่ดี และมีการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    ๑. พัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการออกก าลังกาย การจัดสภาพแวดล้อม ]ควบคู่ไปกับ
แนวการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะน ากระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอน 

   ๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนด้วยการอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์และเพ่ิมทักษะในด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมความรู้

เพ่ิมข้ึน 

                                                                            

 
 (นายรังสรรค์  เกิดศรี) 

(ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง) 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถานศกึษา: โรงเรียนบ้านวังทองแดง 

 ที่อยู่:  เลขที ่ -   หมูท่ี ่ 1   บ้านวังทองแดง  ต าบลวังทองแดง  อ าเภอเมืองสุโขทัย  

 จังหวัดสุโขทัยรหัสไปรษณีย์ 64210 

 สังกัด: ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 โทรศัพท์:  089-9391291   โทรสาร :  -  E-Mail:  banwangthongdang1@gmail.com 

 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ค าขวัญ 

 ภูมทิัศนง์ามตา  รักสามัคคี  มคีวามรูคู้่คุณธรรม  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรยีน  

       นักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองแดง ต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยเน้น

ความสามารถทักษะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมารยาทดี  มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม  มีสุขภาพที่สมบูรณ์ 

รักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรยีนตามหลักสูตร 
 

 พันธกิจ 

1. พัฒนานักเรียนให้มมีารยาทดี 

2. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนใหส้วยงาม 

3. ส่งเสริมนักเรียนใหด้ าเนนิชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. จัดการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ปฐมวัย – มัธยมศกึษา ให้มคีวามรูต้ามหลักสูตร 
 

เอกลักษณ์ 

ภูมทิัศนร์่มรื่น  สวยงาม  เหมาะส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรยีน 

 มารยาทดี  มสีิ่งแวดล้อมสวยงาม  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตร 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1) จ านวนบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก ช่ัวโมงที่รับ/

สัปดาห์ 

1. นายรังสรรค์ เกิดศรี 4

7 

ผอ.ช านาญการพิเศษ ค.ม. การบริหาร

การศกึษา 

- 

2. นายอภินัย จัตุรัส 60 ครู ช านาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 11 

3. นายธรรมศาสตร์ สายฤทธิ์ 59 ครู ช านาญการพิเศษ ป.ก

ศ. 

เลือกพลศกึษา 14 

4. นายกฤษฎา ศิริศรีดามาศ 48 ครู ช านาญการพิเศษ กศ.

ม. 

บริหารฯ 14 

5. นายสุวัฒน์ เต่าเล็ก 56 ครู ช านาญการพิเศษ คบ. คณิตศาสตร์ 14 

6. นางหัทยา ดเีพ็ง 60 ครู ช านาญการพิเศษ คบ. การ

ประถมศึกษา 

13 

7. นางสุชานันท์ ใจทิม 5

7 

ครู ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 15 

8. นางสาวมนทิญา ปั้นส าลี 25 ครู ผู้ช่วย คบ. คอมพิวเตอร์ 23 

9. นางสาวอารีรัตน์ อ่ าโพธิ์ 26 ครู ผู้ช่วย คบ. การศกึษา

ปฐมวัย 

35 

10. นางสาวธนวรรณ ทองธรรม  25 ครู ผู้ช่วย ค.บ. วิทยาสตร์ทั่วไป 23 

11. นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์รอด 2

7 

ครู ผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 23 

12. นางสาวพณารัตน ์ไชยาพงศ์

พิพัฒน ์

32 ครู ผู้ช่วย ศศ.บ

. 

ภาษาอังกฤษ 23 

13. นางสาววรรณวิภา โค้ววิลัยแสง 28 ครู ผู้ช่วย วท.บ

. 

คณิตศาสตร์ 23 
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2) ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก ช่ัวโมงที่รับ/

สัปดาห์ 

1. นายสมชาย ดีหรอ่ง 62 ครูผูท้รงคุณค่า

แหง่แผน่ดิน 

คบ. การประถมศกึษา 10 

2 นายธวัช นิลนนท์ 41 พนักงานราชการ วท.บ วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 

17 

3 นายธีระชัย เทียนบุตร 51 พนักงานราชการ วท.บ การฝึกและการ

จัดการกีฬา 

20 

4 นางสาวจิรารัตน์ มีสุข 38 พนักงานราชการ วท.บ ชีววิทยาประยุกต์ 20 

5 นางสาวชยินัญภษิฎ์ ชื่น

ภริมย์ 

33 ครูวิทย์-คณิต ค.บ.ว

ท 

วิทยาศาสตร์ 17 

6 นายเฉลิมวทิย์ ทาไสย 25 ครูอัตราจา้ง ศศบ. ภาษาและ

วัฒนธรรมไทย 

22 

7 นางสาวชญานิศ โตมอญ 23 ครูอัตราจา้ง วทบ. วิทยาศาสตร์ 17 

8 นางสาวอินทุอร ค าอ่วม 24 ธุรการโรงเรียน ศศ.บ ภาษาอังกฤษ

ศกึษา 

- 
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1.๓)ข้อมูลนักเรยีน จ านวนนักเรยีนปีการศึกษา 2562 รวม   161  คน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยตอ่ห้อง 

ชาย หญิง 

อ.2 1 1 0 1 1 : 1 

อ.3 1 5 4 9 9 : 1 

รวม 2 6 4 10 10 : 2 

ป.1 1 5 9 14 14 : 1 

ป.2 1 6 7 13 13 : 1 

ป.3 1 10 6 16 16 : 1 

ป.4 1 9 9 18 18 : 1 

ป.5 1 13 6 19 19 : 1 

ป.๖ 1 18 6 14 14 : 1 

รวม 6 61 43 94 64 :  6 

ม.1 1 11 8 19 19 : 1 

ม.2 1 12 7 19 19 : 1 

ม.3 1 11 8 19 19 : 1 

รวม 3 34 23 57 57 : 3 

รวมทั้งหมด 11 102 93 161 161 : 11 
 

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

     ระดับปฐมวัย 

      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 

 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรยีนด้าน ครบทั้ง 4 

ด้าน ร่างกาย อารมณ์ 

จติใจ 

สังคม สติปัญญา 

อ.1 - - - -  

อ.2 ด ี ด ี ด ี ดี ด ี

อ.3 ด ี ด ี ด ี ดี ด ี

รวม ด ี ด ี ด ี ดี ด ี

ร้อยละ 90.25 89.38 85.45 85.44 84.01 
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  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศกึษา  2562 

 

ระดับช้ัน 

จ า
นว

น 
นร

.ท
ั้งห

มด
 จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป ปีการศกึษา 2562 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ประวัตศิาสตร์ สุขศึกษาฯ ศลิปะ ดนตรี การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ป.1 14 6 42.86 9 64.29 6 42.86 14 100 14 100 14 100 9 64.29 6 64.29 12 85.71 

ป.2 13 2 15.38 6 46.15 4 30.77 8 61.54 7 53.85 13 100 11 84.62 7 53.85 9 69.23 

ป.3 16 7 43.75 3 18.75 7 43.75 7 43.75 16 100 16 100 14 87.50 16 100 8 50.00 

ป.4 18 9 50.00 9 50.00 9 50.00 10 55.56 3 16.67 18 100 12 66.67 17 94.44 8 44.44 

ป.5 19 9 47.37 10 52.63 4 21.05 2 10.53 2 10.53 19 100 13 68.42 19 100 8 42.11 

ป.6 14 11 78.57 3 21.43 4 28.57 9 64.29 7 50.00 14 100 14 100 14 100 6 42.86 

ม.1 (ภ. 1) 19 13 68.42 0 0.00 8 42.11 14 73.68 10 52.63 14 73.68 14 73.68 17 89.47 6 31.58 

ม.2 (ภ.1) 19 14 73.68 6 31.58 9 47.37 12 63.16 5 26.32 18 94.74 15 78.95 17 89.47 5 26.32 

ม.3 (ภ.1) 19 18 94.74 4 21.05 18 94.74 16 84.21 11 57.89 17 89.47 19 100 19 100 11 57.89 

ม.1 (ภ. 2) 19 16 84.21 8 42.11 11 57.89 19 100 7 36.84 17 89.47 16 84.21 19 100 5 26.32 

ม.2 (ภ. 2) 19 19 100 3 15.79 11 57.89 11 57.89 14 73.68 18 94.74 11 57.89 19 100 5 26.32 

ม.3 (ภ.2) 19 17 89.47 5 26.32 15 78.95 18 94.74 16 84.21 18 94.74 17 89.47 19 100 13 68.42 
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์  และเขยีน  ในระดับดขีึน้ไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศกึษา  2562 

ระดับช้ัน 
จ านวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผา่น ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 14 0 11 1 2 3 21.43 

ป.2 13 0 10 3 0 3 23.08 

ป.3 16 0 8 4 4 8 50.00 

ป.4 18 0 3 11 4 15 83.33 

ป.5 19 0 2 16 1 17 89.47 

ป.6 14 0 1 10 3 13 92.86 

ม.1 19 0 2 12 5 17 89.47 

ม.2 19 0 4 10 5 15 83.33 

ม.3 19 0 2 8 9 17 89.47 

รวม 151 0 43 75 33 109 72.19 

 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึน้ไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศกึษา  2562 

ระดับช้ัน 
จ านวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึน้ไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผา่น ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 14 0 0 14 0 14 100 

ป.2 13 0 0 13 0 13 100 

ป.3 16 0 0 16 0 16 100 

ป.4 18 0 0 18 0 18 100 

ป.5 19 0 0 19 0 19 100 

ป.6 14 0 0 14 0 14 100 

ม.1 19 0 0 19 0 19 100 

ม.2 19 0 0 19 0 19 100 

ม.3 19 0 0 19 0 19 100 

รวม 151 0 0 151 0 151 100 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผา่นขึน้ไป 

 

สมรรถนะส าคัญ 

ผลการประเมิน 
ระดับ

ผ่าน 

ขึน้ไป 

ร้อย

ละ 

ไม
ผ่่า

น 

ผ่า
น ด ี

ดีเ
ยี่ย

ม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 14 0 14 100 

2. ความสามารถในการคดิ 0 0 14 0 14 100 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 0 0 14 0 14 100 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ 0 0 14 0 14 100 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0 14 0 14 100 

รวม 0 0 14 0 14 100 

 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที่3ในระดับผ่านขึน้ไป 

 

สมรรถนะส าคัญ 

ผลการประเมิน 

ระดับผ่าน 

ขึน้ไป 

ร้อย

ละ 

ไม
ผ่่า

น 

ผ่า
น ด ี

ดีเ
ยี่ย

ม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 0 0 21 0 21 100 

2. ความสามารถในการคดิ 0 0 21 0 21 100 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 0 0 21 0 21 100 

4. ความสามารถในการใชทั้กษะชวีติ 0 0 21 0 21 100 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 0 0 21 0 21 100 

รวม 0 0 21 0 21 100 
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1.5 ผลการประเมินทดสอบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (RT) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (RT) ปีการศึกษา2562 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

อา่นออกเสียง 50.64 72.53 67.49 68.50 

อา่นรู้เร่ือง 70.28 74.60 72.51 72.81 

รวมท้ัง 2 ด้าน 60.46 73.57 70.00 70.66 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผูเ้รียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา  2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 

อา่นออกเสียง 32.00 50.64 + 58.25% 

อา่นรู้เร่ือง 74.00 70.28 - 5.03% 

รวมท้ัง 2 ด้าน 53.00 60.46 + 14.1% 

 

3) แผนภูมแิท่งการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2560- 2562 
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1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (NT) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3  

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา2562 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา รอผล รอผล รอผล รอผล 

ด้านค านวณ รอผล รอผล รอผล รอผล 

ด้านเหตุผล รอผล รอผล รอผล รอผล 

รวมความสามารถทัง้ 3 

ด้าน 
รอผล รอผล รอผล รอผล 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 33.49 รอผล รอผล 

ด้านค านวณ 30.95 รอผล รอผล 

ด้านเหตุผล 29.84 รอผล รอผล 

รวมความสามารถทัง้ 3 ดา้น 31.42 รอผล รอผล 

 

3) แผนภูมแิท่งการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2560- 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ  รอผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ปีการศึกษา2562 
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562 
 

รายวชิา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 47.21 48.61 47.95 49.07 

คณิตศาสตร์ 25.36 33.69 31.60 32.90 

วทิยาศาสตร์ 31.46 34.54 34.30 35.55 

ภาษาอังกฤษ 27.32 31.70 30.86 34.42 

 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 

ปีการศึกษา2561 – 2562 

 

รายวชิา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 
ผลตา่ง 

ภาษาไทย 53.07 47.21 -11.04% 

คณิตศาสตร์ 30.24 25.36 -16.14% 

วทิยาศาสตร์ 37.02 31.46 -15.02% 

ภาษาอังกฤษ 30.48 27.32 -10.37% 

 

3) แผนภูมแิท่งการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 

ปีการศึกษา2560 - 2562 
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ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

     1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562 

รายวชิา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 52.89 51.03 55.91 55.14 

คณิตศาสตร์ 21.05 23.00 26.98 26.73 

วทิยาศาสตร์ 30.68 28.88 30.22 30.07 

ภาษาอังกฤษ 27.26 27.50 32.98 33.25 

 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา2561 – 2562 

 

รายวชิา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ผลตา่ง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 46.13 52.89 + 14.65% 

คณิตศาสตร์ 22.67 21.05 - 7.15% 

วทิยาศาสตร์ 30.17 30.68 + 1.69% 

ภาษาอังกฤษ 27.42 27.26 - 0.58% 

 

3) แผนภูมแิท่งการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา2560 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านวังทองแดง มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย จากการจัดกิจกรรมหลัก ทั้ง 

6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสรา้งสรรค์ 

กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา 

- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มี

การควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 

๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายก่อนเริ่มเรยีนทุกวัน หากมีกิจกรรมกลางแจง้ จะมีการ ตั้งกฎ กติกา 

ข้อตกลงในการดูแลตนเองใหป้ลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อสง่เสริม

พัฒนาการด้านร่างกายใหก้ับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                       

ต าบลวังทองแดง ในการดูแลส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของเด็ก  

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจรติ ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 

มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจม่ใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศลิปะ 

ดนตร ีให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจนิตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ใหเ้ด็กได้ท ากิจกรรม
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ด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัด

ประสบการณก์ารเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง 

เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน   

- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม  มีวนิัยใน

ตนเอง มีสัมมาคารวะกับผูใ้หญ่ มีมารยาทที่ด ียิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแล

รักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกหอ้งเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพืน้ที่รับผดิชอบ รู้จัก

ช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใชก้ิจกรรมกลุ่มในการจัด

ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของสว่นรวม ปลูกฝังให้

นักเรียนรูจ้ักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม ่คร ู

โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้คร ู

วันเข้าพรรษา  

- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรูไ้ด้ ฝกึปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรม

โครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสนใจเรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหา

ค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอา่น 

ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้าน

ศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสม

ตามวัย 

 

2. ผลการด าเนินงาน 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ 80.00 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100.00                      

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่

รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรยีน ตามเขตพืน้ที่รับผดิชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 90.00

สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของ

ส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิม้ ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้  

คิดเป็นรอ้ยละ 75.00 
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  2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ 

- การจัดกิจกรรมที่ฝึกเด็กปฏิบัติจริง 

- โครงการอาหารกลางวัน 

- โครงการอาหารเสริมนม 

- กิจกรรมแขง่ขันกีฬาสี 

- บันทึกน้ าหนัก- ส่วนสูง 

- บันทึกพัฒนาการ 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ 80.00 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100.00             

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่

รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรยีน ตามเขตพืน้ที่รับผดิชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 90.00 

สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของ

ส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิม้ ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิด

เป็นรอ้ยละ 75.00 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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4.แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  

2) โครงการส่งเสริมนสิัยการรักการอ่านของเด็กปฐมวัย 

3) โครงการปลูกฝังสุขนิสัยที่ด ีและการมรีะเบียบวินัย 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

1. ระดับคุณภาพ  ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

              - การจัดการศกึษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านวังทองแดง ได้มกีารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของสถานศกึษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศกึษาระดับ

ปฐมวัย ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย ได้มี

การพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  

ประสบการณข์องเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จติใจ สังคม  

และสติปัญญา  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มศีักยภาพ  

ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสรา้งความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศกึษาปฐมวัย  

โดยใหผู้ม้ีสว่นรว่มทุกฝ่ายได้มบีทบาทในการมสี่วนรว่มการจัดการศกึษา  โดยใหม้ีการประสานความ

ร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

  - โรงเรียนบ้านวังทองแดง ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอือ้ประโยชน์  และอ านวย

ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อตอ่การเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เชน่  จัดให้มหี้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหา

ข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มอีุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวก

ต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดใหเ้หมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อ

พัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดใหม้ีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  

ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าหอ้งส้วม  

พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก  
 

- มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษาเป็นรูปแบบการจัด

ประสบการณท์ี่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบัติดว้ย

ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
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ประสบการณก์ารเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพอย่างตอ่เนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศกึษาปฐมวัยอย่างตอ่เนื่อง  ซึ่งส่งผลใหค้รู

ด้านการศกึษาปฐมวัยทุกคนล้วนมคีวามรูค้วามสามารถในการวิเคราะหแ์ละออกแบบหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี

ประสบการณใ์นการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ

ผูป้กครอง  

 -  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนที่ค านงึถึงความปลอดภัยของ

ผูเ้รียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้

ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรอืสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมคีวามสุขใน

การเรียนรู ้  

- มีสื่อเทคโนโลยีใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเ์พื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยและอัต

ลักษณ์ที่สถานศกึษาก าหนด   

- มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศกึษา

ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา  

โดยทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

  2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 

- หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  

- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสรา้งการเรยีนรู้ 

2) โครงการพัฒนาครูสู่ครูมอือาชีพ 

3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น 

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ   ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

- จัดการศกึษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านรา่งกาย   

อารมณ์จติใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จรยิธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวติ 

ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อสามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างเป็น

สุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผา่นเล่น 

เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรยีนรูแ้ละมีการพัฒนาทั้งทางด้านรา่งกาย   อารมณ์จติใจ   

สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน

หอ้งเรียนและนอกห้องเรียน   

- มีการใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่ครอบคลุม

พัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรา่งกาย เด็ก

เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจนิตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนือ้มัดใหญ่มัดเล็กให้ท างาน

อย่างมปีระสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณค์วามรูส้ึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จัก

ยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมคีวามรับผดิชอบด้านสังคม   เด็ก

ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวนิัยในตนเอง เล่นร่วมกับผูอ้ื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อ

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
- มีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย 

        - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
        - เครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอ 
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ผูใ้หญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน

แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  

- จัดประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่สง่เสริมให้เด็กได้ประสบการณโ์ดยตรง จากการเรียนผา่นการ

เล่น โดยลงมอืปฏิบัติจริงดว้ยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อใหเ้กิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  

การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมคีวามสุข จัดบรรยากาศในช้ัน

เรียนที่สง่เสริมความสนใจใหแ้ก่ผู้เรยีน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็น

ใจ   มีความเอือ้เผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนรักการอยู่รว่มกัน

ในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 - หอ้งเรียนมบีรรยากาศ  แจม่ใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมสง่เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

อย่างนอ้ย 3 มุมในชั้นเรียน มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การจัด

ประสบการณก์ารเรียนการสอน  

- การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้  และการจัด

กิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมอืและวิธีการที่หลากหลาย เชน่ การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  

และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยใหผู้ป้กครองมสี่วนรว่ม  เพื่อได้น าผลการประเมนิไป

พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาครูอย่าง

เพียงพอและทั่วถึง 

- มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  

และอัตลักษณ์ที่สถานศกึษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ตามหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา  ติดตามผล

การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้

หนว่ยงานต้นสังกัดอย่างตอ่เนื่อง 

  

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

 - รายงานผลการประเมินตนเอง 

 - บรรยากาศ  หอ้งเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณก์ารเรียนรู้   

 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
         - เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 

-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
         - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 

4. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ผลปรากฏว่า ทางโรงเรียนมกีารพัฒนา ปรับปรุง  

ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอยู่เสมอ 

2) โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม ผลปรากฏว่า เครื่องเล่นในโรงเรยีนที่เกิดความเสียหายมาก

โรงเรียนได้จัดการซ่อมแซมในเครื่องเล่นบ้างชนิด  

3) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย ผลปรากฏว่า ผูเ้รียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ

ทางการอ่านและการเขียน 

4) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเ้รียน ผลปรากฏว่า ผู้เรยีนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพ

และจติใจที่ดี 

5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผลปรากฏว่า ผู้เรยีนในระดับ

ปฐมวัยมีความรูใ้นเรื่องของคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในระดับหนึ่ง 

6) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ ผลปรากฏว่าผู้เรยีนในระดับปฐมวัย

มีสว่นร่วมในการสบืสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในวันส าคัญต่างๆด้วยความเต็มใจ 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ด ี

มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของเด็ก ด ี

     1)  มนี้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์     ดีเลิศ 

     2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ด ีใชม้อื และตาประสานสัมพันธ์ได ้ ด ี

     3) รา่เริงแจ่มใส แสดงอารมณค์วามรู้สกึได้เหมาะสม รูจ้ักยับยัง้ช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจ

ในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน    

ด ี

     4) มีความมั่นใจ กลา้พูด กล้าแสดงออก     ด ี

     5) เด็กช่วยเหลอืตนเองในการปฏบัิตกิิจวัตรประจ าวัน      ดีเลิศ 

     6) มีวนิัยในตนเอง ดูแลสิ่งแวดลอ้มในวนิัย ด ี

     7) เด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ    ตั้งค าถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจ  หรอืสงสัย  และพยายาม

ค้นหาค าตอบ      

ด ี

     8) การคดิแก้ปัญหาและสามารถตัดสนิใจในเร่ืองง่ายๆได้      ปานกลาง 

     9) สรา้งผลงานตามความคดิและจินตนาการ  เช่น   งานศลิปะ    การเคลื่อนไหวท าทา่ทาง   การเล่นอสิระ   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจดัการ ด ี

     1) สถานศกึษามหีลักสูตรสถานศกึษาท่ียืดหยุน่  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  บริบทของ

โรงเรียนและท้องถิ่น     

ด ี

     2) สถานศึกษาจัดครูท่ีมีความรู้  ความสามารถเหมาะสมครบทุกชัน้    ดีเลิศ 

     3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการวเิคราะห์ออกแบบ   หลักสูตรสถานศกึษามี

ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก     

ดีเลิศ 

     4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านงึถึงความปลอดภัย  ร้อยละ 70.45   ด ี

     5) ให้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้   เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู ด ี

     6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม      ด ี

มาตรฐานที่ ๓     การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นส าคญั ด ี

       1) มปีระสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งเหมาะสมกับวัยเต็มศักยภาพ    ดีเลิศ 

     2) ครูจัดประสบการณ์อยา่งหลากหลาย ให้เด็กได้เลอืกเล่น  เรียนรู้   ลงมอืกระท า  และสร้างองศค์วามรู้

ด้วยตนเอง    

ด ี

     3) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใชส้ื่อ    และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับวัย        ด ี

     4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม  และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย     ด ี

     5) วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมและน าผลการประเมินท่ี 

ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก   

ด ี

 

 

 

          ระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม = 91 - 100  

ระดับ 4 ดีเลิศ  = ร้อยละ 81 - 90 

ระดับ 3 ด ี =  ร้อยละ 71 - 80 

ระดับ 2 ปานกลาง = ร้อยละ 51 - 70 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  = ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 

22 

2 



 
 

มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย ภาพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. เด็กรอ้ยละ 90.25มพีัฒนาการ

ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีด ี

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

ตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศกึษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

   - กิจกรรมกีฬาส ี

   - กิจกรรมประเมินผล

พัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 

   - กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพ

นักเรียน 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

- บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 

- บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 

ในการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

นักเรียนร้อยละ 90.25 สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีด ี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 

2. เด็กรอ้ยละ 89.38มพีัฒนาการ

ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ

แสดงออกทางอารมณไ์ด้ตามเกณฑ์

เป้าหมายของสถานศึกษา 

 

- กิจกรรมสร้างสรรค์ 

- กิจกรรมวันเด็ก 

- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

- กิจกรรมกลางแจ้ง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ผลงานเด็ก 

- ในการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ 

จิตใจ นกัเรียนร้อยละ 89.38 มี

พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม

และแสดงออกทางอารมณไ์ด้เหมาะสม

ตามวัย 

3. เด็กรอ้ยละ85.45 มีพัฒนาการ

ด้านสังคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็น

สมาชิกท่ีดขีองสังคมตามเกณฑ์

เป้าหมายของสถานศึกษา 

 

โครงการคุณธรรมจรยิธรรมใน

สถานศกึษา 

  - กิจกรรมวันไหวค้ร ู

  - กิจกรรมวันแม่ 

  - กิจกรรมวันลอยกระทง 

  - กิจกรรมวันพอ่แห่งชาติ 

  - กิจกรรมวันขึน้ปีใหม ่

  - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

  - กิจกรรมวันมาฆบูชา 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ในการประเมินพัฒนาการด้านสังคม

นักเรียนร้อยละ 85.45 มพีัฒนาการด้าน

สังคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิที่

ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

 

4. เด็กรอ้ยละ75.44  มพีัฒนาการ

ด้านสตปัิญญา สื่อสารได้มีทักษะการ

คิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้

ตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศกึษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมวทิยาศาสตร์หนูนอ้ย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-ในการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ ์

จิตใจนักเรียนร้อยละ75.44มพีัฒนาการ

ด้านสตปัิญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิด

พื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้อยา่ง

เหมาะสม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคลุม 

พัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคลอ้ง

กับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัย ปี2560 

-กิจกรรมจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ 

-หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย              

พุทธศักราช 2560 

 

2. จัดครูให้เพยีงพอกับชัน้เรียน - - 

3. ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญ 

ด้านการจัดประสบการณ ์

โครงการพัฒนาครูสูม่าตรฐาน

วชิาชีพ 

-กิจกรรมนเิทศภายในสถานศึกษา 

- กิจกรรมประชุมเชงิปฏบัิตกิาร 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- เกียรตบัิตร 

4. จัดสภาพแวดลอ้มและสื่อเพือ่

การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ

เพยีงพอ 

โครงการจัดสภาพบรรยากาศการ

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- กิจกรรมจัดสภาพห้องเรียนเพื่อ

การเรียนรู้ 

-  กิจกรรมรักษาความปลอดภัยใน

โรงเรียน 

-  กิจกรรมรักษาความสะอาดใน

โรงเรียน 

- กิจกรรมรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

 

- บรรยากาศในและนอกหอ้งเรียน 

- ตารางเวรยามรักษาความปลอดภัย 

- ตารางเวรรักษาความสะอาด 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศกึษาเป็น

สังคมแหง่การเรียนรู้ 

-กิจกรรมจดัหาสื่อการเรียนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏบัิตกิาร 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสว่น

ร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนเิทศติดตาม 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. จัดประสบการณท่ี์สง่เสริมให้เด็ก 

มพีัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- แผนการจดัประสบการณ์ 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ

ประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบัติ

อย่างมคีวามสุข 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมหนูนอ้ยนักวทิยาศาสตร์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอ่การเรยีนรู้

ใชส้ื่อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับวัย 

  

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมผลิตสื่อเสริมปัญญา

พัฒนาความคิด 

โครงการจัดสภาพบรรยากาศการ

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

- กิจกรรมจัดสภาพห้องเรียนเพื่อ

การเรียนรู้  

 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

-สื่อการสอน 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ

จรงิและน าผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยสูม่าตรฐานการศึกษา 

-กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

-แบบประเมินพัฒนาการ 
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ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน ด ี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ด ี

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน 

1. โรงเรียนบ้านวังทองแดงส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันโดยผู้เรียนมีต้องมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  

และการคิดค านวณตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดในแตล่ะระดับช้ัน 

2.  โรงเรียนบ้านวังทองแดงส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์

ของแต่ละช้ันโดยผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดค านวณแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณา

อย่างรอบคอบ  โดยใช่เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ

แก้ปัญหาอย่างมเีหตุผล 

3.  โรงเรียนบ้านวังทองแดงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยผู้เรียนต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทุกคน  เพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู ้  การสื่อสาร  การท างานอย่างสรา้งสรรค ์ และมีคุณธรรม 

4.  นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์สถานศึกษา

ก าหนดโดยผูเ้รียนต้องบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม

ในด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการต่างๆ  รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ

ระดับชาติหรอืผลการทดสอบอื่นๆ 
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2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนด 

 โรงเรียนบ้านวังทองแดงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  

เคารพในกฎกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกั บกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2.  มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 โรงเรียนบ้านวังทองแดงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย  มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิัญญาไทย 

3.  สุขภาวะทางร่างกายและสังคม 

 โรงเรียนบ้านวังทองแดงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องมีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  

อารมณ์และสังคม  และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี

ความสุข  เข้าใจผูอ้ื่น  ไม่มีความขัดแย้งกับผูอ้ื่น 

 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน

ร้อยละ 77.43  

2.  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  ตามเกณฑข์องแต่ละช้ันร้อยละ 71.85  

3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด

ร้อยละ 78.12 

4.  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรอ้ยละ 97.35 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

1.  ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนดร้อยละ 92.72 

2.  ผูเ้รียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยร้อยละ 95.36 

3.  ผูเ้รียนมสีุขภาวะทางร่างกายและสังคมร้อยละ 89.40 
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3.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

 
 

4 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  1) พัฒนาใหน้ักเรียนมทีักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  

2) พัฒนาใหน้ักเรียนมคีวามสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา

อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหาอย่างมเีหตุผล   

3) พัฒนาใหน้ักเรียนมคีวามสามารถในการรวบรวมความรูไ้ด้ทั้งดว้ยตนเองและการท างานเป็น

ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณม์าใช้ในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู ้การสื่อสาร การท างาน อย่างสรา้งสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาใหน้ักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษาจากพื้นฐานเดิมใน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการตา่ง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน

การจัดการเจตคติที่ดีพรอ้มที่จะศกึษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 

เคารพในกฎกติกา  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถ
เขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

- ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้าน
การน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล 
-  ผู้เรียนต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
- ผู้เรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่ 1- 2 วิชา  
- ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ - ม.3 ยังต้องได้รับการ
ส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

28 

 



 
 

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมปิัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 

โดยมีแผนงาน/โครงการที่โรงเรยีนด าเนินงานมีดังน้ี 

๑) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุ่มสาระ 

๒) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (RT) 

๓) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT) 

๔) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-net) 

๕) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

๖) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

๗) โครงการจับจีบผา้ 

๘) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

๙) กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 

๑๐) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

๑๑) กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 

๑๒) กิจกรรมวันคริสตม์าส 

๑๓) กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 

๑๔) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

๑๕) กิจกรรมกีฬาสี 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่

สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1  มเีป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน 

 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพัธกิจไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึษา  ความตอ้งการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ

รัฐบาลและของตน้สังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ทั้งในส่วนการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผล  และปรับปรุงพัฒนาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลัง

ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้

ในการพัฒนาบุคลากรและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมการวางแผนปรับปรุง  และพัฒนา  และร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

3  มีการน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  หมาย

รวมถึง  การจัดการเรยีนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรอืกลุ่มที่เรียนรว่มด้วย 
 

4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัด

ให้มชุีมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
 

5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  และ

สภาพแวดล้อมทางสังคม  ที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้  และมีความปลอดภัย 
 

6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 สถานศกึษาจัดระบบการจัดหา  กาพัฒนา  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 
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2.2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1 โรงเรียนบ้านวังทองแดงมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนอยู่ใน

ระดับดี 

2  โรงเรียนบ้านวังทองแดงมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา อยู่ในระดับดี 

3  โรงเรียนบ้านวังทองแดงมีการน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง และเป็นแบบอย่างได้อยู่ในระดับดี 

4  โรงเรียนบ้านวังทองแดงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่ในระดับดี

เลิศ 

5  โรงเรียนบ้านวังทองแดงจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมคีุณภาพอยู่ในระดับดี 

6  โรงเรียนบ้านวังทองแดงมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรยีนรู้อยู่ในระดับดีเลิศ 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

 

 

4.แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

 ๑) โครงการประชุมผู้ปกครอง 

๒) โครงการนิเทศภายใน 

๓) โครงการการจัดการศกึษาแบบมีสว่นร่วมขององค์กรและชุมชน 

4) โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) โครงการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรยีน 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรภายในโรงเรียน 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
      สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ

อย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใ ช้เทคนิคการ

ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี

ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 

เพื่อให้ทุกฝา่ย มีสว่นร่วมใน  การก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการจดัการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 

ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 

การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด

การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการในการ

รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

 

   1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน          

      2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศกึษา 

   3. สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรภายนอก เช่น 

วัด องค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชน ให้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาโรงเรียน 

 4. พัฒนาและปรับภูมทิัศนใ์นโรงเรยีนใหด้ีมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล

การประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถไปประยุกต์ในใช้ชีวิตได้จัด

กิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมี

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียน

ได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน  และสามารถ

น าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติได้ 

2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ  เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้   โดยสร้างโอกาสให้

ผูเ้รียนได้แสวงหาความรูด้้วยตัวเองจากสื่อที่หลากหลาย 

3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้

ในการพัฒนาการเรียนรู ้

4  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ

น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1  จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถไปประยุกต์ในใช้ชีวิตได้อยู่ใน

ระดับดี 

2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

3  ตรวจสอบและประเมนิผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีนอยู่ในระดับดี 

4  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

รู้อยู่ในระดบัดี 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสู้งขึ้น 

 

 

 

4. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1) โครงการพัฒนาครูสูม่าตรฐานวิชาชีพ 

2) โครงการจัดสภาพบรรยากาศเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

3) โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมิน
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการ
วิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม           
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักในท้องถิ่นสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด ี

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชากรของผู้เรยีน 

ด ี

 

      1)  มคีวามสามารถในการอา่น  การเขียน  การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับชัน้ ด ี

      2)  มคีวามสามารถในการคดิค านวณ  ตามเกณฑข์องแต่ละชัน้ ด ี

      3)  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด ด ี

      4)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ดีเลิศ 

      1)  การมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

      2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

      3)  สขุภาวะทางรา่งกายและสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ ด ี

2.1  มเีป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน ด ี 

2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ด ี

2.3  มกีารน าข้อมูลผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาใชใ้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

ตอ่เนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้ 

ด ี

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ 

2.5  จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ด ี

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ด ี

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิ  และสามารถไปประยุกตใ์นใชช้วีติได ้ ด ี

3.2  ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ด ี

3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ด ี

3.4  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด ี

 

 

 

 

 

          ระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม = 91 - 100  

ระดับ 4 ดเีลิศ  = ร้อยละ 81 - 90 

ระดับ 3 ด ี =  ร้อยละ 71 - 80 

ระดับ 2 ปานกลาง = ร้อยละ 51 - 70 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  = ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพน้ฐาน  ภาพรวม : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชงิประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 

1. นักเรียนร้อยละ 77.48มี

ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  

การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแตล่ะ

ระดับช้ัน 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ

ทดสอบระดับชาติ (RT) 

- กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 

- กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 

เขียนคลอ่ง 

- เอกสารการทบทวนกอ่นการทดสอบ RT 

- บันทึกกิจกรรมภาษาไทยวันละค า 

- บันทึกพัฒนาการอา่นออก เขยีนคล่อง

พัฒนาการด้านร่างกาย  

2. นักเรียนร้อยละ 72.85มี

ความสามารถในการคดิค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแตล่ะชัน้ 

- กิจกรรมคิดคลอ่งท้ังหอ้งเรียน -แบบฝึกหัด 

- ผลงานนักเรียน 

3. นักเรียนร้อยละ 78.12มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศกึษาตามเกณฑ์สถานศกึษา

ก าหนด 

-โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ

ทดสอบระดับชาติ (RT) 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ

ทดสอบระดับชาติ (NT) 

-โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ

ทดสอบระดับชาติ(O-net) 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ในการประเมินพัฒนาการด้านสังคม

นักเรียนร้อยละ 85.45 มพีัฒนาการด้าน

สังคม ชว่ยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชกิที่

ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

 

4. นักเรียนร้อยละ 84.77มี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

-กิจกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนรู้ 

-กิจกรรม Active learning 

 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ผลงานนักเรียน 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดด

เด่น 

1. นักเรียนร้อยละ 92.72การมี

คุณลักษณะและค่านยิมท่ีดตีามท่ี

สถานศกึษาก าหนด 

-โครงการเข้าค่ายคณุธรรม 

 

- ภาพการเข้าค่ายคณุธรรม 

- การสอบนักธรรมช้ันตา่งๆ 

2. นักเรียนร้อยละ 95.36มคีวาม

ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

-กิจกรรมวันมาฆบูชา 

-กิจกรรมดนตรีไทย 

- ภาพกิจกรรม 

3. นักเรียนร้อยละ 89.40สุขภาวะ

ทางรา่งกายและสังคม 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

-โครงการอาหารกลางวัน 

-กิจกรรมการแปรงฟัน 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ

นักเรียน 

- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. สถานศึกษาก าหนดเปา้หมาย  
วิสัยทัศน์  และพนัธกิจไว้อย่างชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาสามารถบรหิารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ  
ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผล  และ
ปรับปรุงพัฒนาพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง
มีการบรหิารอัตราก าลังทรัพยากรทาง
การศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนมรีะบบการนิเทศภายใน  การ
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีส่วนรว่มการ
วางแผนปรับปรุง  และพัฒนา  และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

-โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการส่งเสรมิระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

- ตารางนิเทศ 
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
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มาตรฐานที่ 3  การจัการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถไปประยกุต์ใน
ใช้ชีวิตได้จัดกิจกรรมการเรยีนรูต้าม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้
เรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริง  มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปจดักิจกรรมได้จริงมรีูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้เฉพาะส าหรับผูท้ี่มี
ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือ 
  

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 

learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏบัิตจิรงิ 
- โครงการจับจีบผ้า 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจดักิจกรรม 
- แผนการจัดประสบการณ ์

3. สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ  ทั้งด้านการพัฒนา
หลักสตูร  กิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นเชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริงและครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย  
หมายรวมถึง  การจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่
เรียนร่วมด้วย 

-โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพิม่เตมิ 

4. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  
พัฒนาครู  บุคลากร  ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคล
กรภายในโรงเรียน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- เกียรติบัตร 

5. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และ
มีความปลอดภัย 

- โครงการส่งเสรมิทัศนียภาพใน
ห้องเรียน 
-กิจกรรมจดัหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

6. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนา  และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาระสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

-กิจกรรมจดัหาสื่อการเรียนการสอน รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 
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2. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการใช้
สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรูร้วมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้  โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรยีนได้แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจาก
สื่อท่ีหลากหลาย 

-กิจกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนรู้ 

-กิจกรรม Active learning 

 

-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

- ผลงานนักเรียน 

- แผนการจดัประสบการณ์ 

3. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การตรวจสอบและประเมินคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขัน้ตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวดัและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรยีนรู ้

-โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ๘ กลุ่มสาระ 
 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- แผนการจัดประสบการณ ์

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

- โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- กิจกรรมตรวจสอบประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- รายงานการประชุมอบรม 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง

น าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม

ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแตล่ะมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
      - เด็กมีพัฒนาการสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์และสังคม 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      - มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      - มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณภาพของเด็ก 
- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์เด็ก 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
- ครตู้องเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น Active 
learning  กิจกรรม BBL  

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง 

2)  โครงการประชุมผู้ปกครอง 

3)  โครงการตน้กล้าคุณธรรม 

4)  กิจกรรมการเรียนรู้ Active learning  
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 

1) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออกร่าเริง

แจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม 

จรยิธรรมตามที่สถานศกึษาก าหนด 

2) ผูเ้รียนอ่านหนังสอืออกและอา่นคล่อง รวมทั้ง

สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยู่

ในระดับดี  

3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ

ทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์ีระเบียบ

วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษาเป็นที่

ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมวีินัย

เคารพกฎกติการะเบียบของสังคม 

 

กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

1) ผูบ้ริหารมคีวามตัง้ใจมีความมุ่งมั่น มีหลักการ

บริหารและมีวสิัยทัศนท์ี่ดใีนการบริหารงาน

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานและ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความตั้งใจและมี

ความพรอ้มในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบโรงเรียนได้ใชเ้ทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธีเช่นการประชุมแบบมีสว่นร่วมการ

ประชุม ระดมสมองการประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่าย

มีสว่นร่วมในการก าหนดวิสัยทัศนพ์ันธกิจ

เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพของเด็ก 

1) หาแนวทางแก้ไขผลการทดสอบระดับชาติให้

สูงขึ้น 

 

กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

1) ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองได้มสี่วนรว่มใน

การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผูเ้รียนมากขึ้น 

2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีสว่น

เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาของโรงเรียนให้ม ี

ความเข้มแข็ง มีสว่นร่วมรับผดิชอบต่อผลการจัด

การศกึษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศกึษา 

 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นใหผู้เ้รียนได้มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์

อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา

ตนเอง 

2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในระดับช้ัน      

ป.๑ - ม.3 ใหส้ามารถน าเสนออภปิรายและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะ

ในการแก้ปัญหาตามสถานการณไ์ด้อย่าง

เหมาะสม 

3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในระดับช้ัน         

ป.๑ - ม.3 ใหม้ีพฤติกรรมทัศนคตทิี่ดตี่อความ

เป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ

ลอกเลียนแบบท าให้ลมืวัฒนธรรมอันดีงามของ
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การจัดการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่

สอดคล้องกับผลการจัดการศกึษาสภาพปัญหา

ความตอ้งการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป

การศกึษาที่มุง่เน้นการพัฒนาให้ผู้เรยีนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศกึษาครูผูส้อน

สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมคีุณภาพมีการ

ด าเนนิการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการ

ด าเนนิงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศกึษา

และโรงเรียนได้ใชก้ระบวนวิจัยในการรวบรวม

ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา 

 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจ มุ่งมั่นใน

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 

2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรูจ้าก

สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

3) ครูใหน้ักเรียนมสี่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

4) ครูจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

ไทย 

4) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ลาก

หลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด

ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานและฝกึให้

นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้

สื่อเทคโนโลยีใหม้ากขึ้นและพัฒนาสื่อแหลง่เรียนรู้

จัดเตรียมหอ้งปฏิบัติ การให้อยู่ในสภาพดีและ

พร้อมใชง้านเสมอ 

5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน

ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละธรรมชาติวชิา 

6) ครูควรน าภูมปิัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีสว่นร่วม

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

7) ครูควรให้ขอ้มูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที        

เพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1) การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหชั้ดเจนขึน้ 

2) โครงการประชุมผูป้กครอง 

3) กิจกรรมการเรียนรู้ Active learning 

4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT)  

5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (NT) 

6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-Net) 

7) โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังทองแดง 
ที่  11 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังทองแดง 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

............................................................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545              

(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหนึ่งของระบบคุณภาพภายใน คือการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป 
และน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อสาธารณชน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านวังทองแดง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี ( SAR)                         
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 1. นางหัทยา  ดีเพ็ง       ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางสาวอารีรัตน์  อ่ าโพธิ์    กรรมการ 
 3. นางสาวชญานิศ โตมอญ    กรรมการ 
 4. นางสาวจิรารัตน ์ มีสุข    กรรมการ 
 5. นายธวชั  นิลนนท์    กรรมการ 
 6. นายเฉลิมวิทย์  ทาไสย    กรรมการ 
 7. นางสาวมนทิญา ปั้นส าลี     กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานประจ าปี น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

    
(นายรังสรรค์ เกิดศรี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง 
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การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ของโรงเรียนบ้านวังทองแดง ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังทองแดง                 

ครั้งที ่1 /2562 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนบ้านวังทองแดงแล้ว  

เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหนว่ยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  

 

 

 

 

(ลงช่ือ) ........................................................ 

 ( นายบุญลือ    ครุฑทุ่ง ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      โรงเรียนบ้านวังทองแดง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านวังทองแดง 

เร่ือง  ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

…………………………………………………………………… 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

นโยบายการปฏรูิปการศึกษา   ในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ

การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อ

วันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิก

ประกาศโรงเรียนบ้านวังทองแดง เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา ลงวันท่ี 3 มนีาคม 2562  

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) 

ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง  คือ มีการก าหนด

มาตรฐาน การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้น

สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น

ส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษประกอบกับมตคิณะกรรมการการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานฉะนั้นอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓)  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒)พ.ศ.๒๕๔๕ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม

คร้ังท่ี1/๒๕62 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕62โรงเรียนบ้านวังทองแดงจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง

ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกัน

คุณภาพทางการศกึษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  

ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดอืนมนีาคม  พ.ศ. ๒๕62 

(นายถวิล   คล่ าดิษฐ์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองแดง 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังทองแดง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  10 เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

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

มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญแตล่ะมาตรฐานมี

รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มอื และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 

3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

5) ร่าเริงแจม่ใส แสดงอารมณ์ความรูส้ึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย 

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ้ื่น 

6) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

7) มีความสุขกับศลิปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

8) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

9) มีวนิัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 

10) มีสว่นร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรยีน 

11) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

12) เล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใชค้วามรุนแรง   

13) มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มทีักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูเ้ป็นไปตาม

เกณฑ ์

14) มีการจัดประสบการณก์ารเรียนรูต้ามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมใน

การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

15) มีสว่นร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสง่เสริมพัฒนาการของ

เด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังทองแดงเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  10 เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

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

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด

ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน 

      ๑) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

      ๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

      ๓) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

      ๔) มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 

      5) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

      6) มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 

      7) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      8) มคีวามรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีพรอ้มที่จะศกึษาและท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

      ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศกึษาและมีคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาไทย 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 

      ๔) ผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ด ี

มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของเด็ก ด ี

     1)  มนี้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์     ดีเลิศ 

     2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ด ีใชม้อื และตาประสานสัมพันธ์ได ้ ด ี

     3) รา่เริงแจ่มใส แสดงอารมณค์วามรู้สกึได้เหมาะสม รูจ้ักยับยัง้ช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจ

ในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน    

ด ี

     4) มีความมั่นใจ กลา้พูด กล้าแสดงออก     ด ี

     5) เด็กช่วยเหลอืตนเองในการปฏบัิตกิิจวัตรประจ าวัน      ดีเลิศ 

     6) มีวนิัยในตนเอง ดูแลสิ่งแวดลอ้มในวนิัย ด ี

     7) เด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ    ตั้งค าถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจ  หรอืสงสัย  และพยายาม

ค้นหาค าตอบ      

ด ี

     8) การคดิแก้ปัญหาและสามารถตัดสนิใจในเร่ืองง่ายๆได้      ปานกลาง 

     9) สรา้งผลงานตามความคดิและจินตนาการ  เช่น   งานศลิปะ    การเคลื่อนไหวท าทา่ทาง   การเล่นอสิระ   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจดัการ ด ี

     1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศกึษาท่ียืดหยุน่  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  บริบทของ

โรงเรียนและท้องถิ่น     

ด ี

     2) สถานศึกษาจัดครูท่ีมีความรู้  ความสามารถเหมาะสมครบทุกชัน้    ดีเลิศ 

     3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการวเิคราะห์ออกแบบ   หลักสูตรสถานศกึษามี

ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก     

ดีเลิศ 

     4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านงึถึงความปลอดภัย  ร้อยละ 70.45   ด ี

     5) ให้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้   เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู ด ี

     6) มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม      ด ี

มาตรฐานที่ ๓     การจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเป็นส าคญั ด ี

       1) มีประสบการณ์ท่ีสง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งเหมาะสมกับวัยเต็มศักยภาพ    ดีเลิศ 

     2) ครูจัดประสบการณ์อยา่งหลากหลาย ให้เด็กได้เลอืกเล่น  เรียนรู้   ลงมอืกระท า  และสร้างองศค์วามรู้

ด้วยตนเอง    

ด ี

     3) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใชส้ื่อ    และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับวัย        ด ี

     4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม  และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย     ด ี

     5) วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมและน าผลการประเมินท่ี 

ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก   

ด ี
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ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด ี

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรยีน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชากรของผู้เรยีน 

ด ี

 

      1)  มคีวามสามารถในการอา่น  การเขียน  การสื่อสาร  ตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับชัน้ ด ี

      2)  มคีวามสามารถในการคดิค านวณ  ตามเกณฑข์องแต่ละชัน้ ด ี

      3)  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด ด ี

      4)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ดีเลิศ 

      1)  การมคีุณลักษณะและค่านยิมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

      2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

      3)  สขุภาวะทางรา่งกายและสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ ด ี

2.1  มเีป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน ดี  

2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ด ี

2.3  มกีารน าข้อมูลผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานการศึกษาใชใ้นการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

ตอ่เนื่อง  และเป็นแบบอย่างได้ 

ด ี

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ดีเลิศ 

2.5  จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ ด ี

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ด ี

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบัิตจิรงิ  และสามารถไปประยุกตใ์นใชช้วีติได ้ ด ี

3.2  ใชส้ื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ด ี

3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ด ี

3.4  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด ี
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศกึษาวิเคราะห์ขอ้มูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการ

ก าหนดค่าเป้าหมาย  

2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แตล่ะมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการก าหนดค่าเป้าหมาย ของแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรอื เป็น ร้อย

ละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ระดับคุณภาพของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม = 91 - 100  

ระดับ 4 ดเีลิศ  = ร้อยละ 81 - 90 

ระดับ 3 ด ี =  ร้อยละ 71 - 80 

ระดับ 2 ปานกลาง = ร้อยละ 51 - 70 

ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  = ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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