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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา         
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๖ หมู่ ๙ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ  โทรศัพท์ ๐๒๗๐๗๐๖๐๐ โทรสาร ๐๒๗๐๗๐๖๐๐ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                    
จัดการศึกษา  ๒  ระดับ คือ 

๑.  ระดับการศึกษาปฐมวัย  มีครูจำนวน  ๒  คน    นักเรียน  ๓๒  คน   
๒.  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีครูจำนวน  ๒๘  คน  นักเรียน  ๔๓๖  คน                                          

๒. โรงเรียนประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
     ๒.๑ การศึกษาระดับปฐมวัย        
   มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
                   สรุปผลภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ีดังนี้   
  ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
  ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้          
             มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                    สรุปผลภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ีดังนี้   
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
  ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
            มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ  
                 สรุปผลภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ีดังนี้    
   ๓.๑จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
                          การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
                  ๑. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย    
   ๒. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    ๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพ       
   ๔. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
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 ๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                 สรุปผลภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ีดังนี้   
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
        ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
            ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
        ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
        ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
          ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
       ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
       ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                สรุปผลภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ีดังนี้   
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                           และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
   มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
                    สรุปผลภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งช้ีดังนี้   
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน  
   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

๑. นักเรียนอ่านอออกเขียนได้ทุกคน และมีความสามารถในการส่ือสารรู้  และนักเรียน             
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านรวม  ๒ ด้าน   
อยูใ่นระดับดี คิดเป็น ร้อยละ  ๖๓.๐๕ 

   ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
   ๓. นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
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   ๔. มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน 
   ๕. มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
   ๖. ไม่มีอัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
   ๗. ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
   ๘.  มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้
               ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน 
   ๙. มีครูครบข้ัน และครูสอนตรงวิชาเอก 
   ๑๐. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม 
        Active learning เพื่อส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน 
   ๑๑. ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปองครูทุกคน และนำความรู้มาจัดทำแผนการเรียนรู้  
                           ส่ือการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน 
       ๑๒. มีโครงการท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท้ังส้ิน   
         ๓๗  โครงการ และมีการจัดหาส่ือท่ีทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน 
               ๑๓. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจท่ีชัดเจน  
            ๑๔. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
            ๑๕. มีการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
            ๑๖. มีการส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมในเรื่องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
๓. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรจุดเด่นและ 
จุดที่ควรพัฒนา   
 ๑.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยท่ีดี  มี
สุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ร่วมกิจกรรมบูรณาการทางการเรียนรู้ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอ สนใจในการเรียนรู้ท้ังจากแหล่ง เรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการ เรียนรู้ของตนเองได้  มีทักษะในการคิดและรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล มีภาวะผู้นำ 
ปฏิบัติกิจกรรมและ   ทำงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนสามารถวางแผนและมีกระบวนการใน
การทำงานท่ีชัดเจน 
  จุดที่ควรพัฒนา ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงขึ้น โดยศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ครูผู้สอนทำวิจัยในช้ันเรียนแก้ปัญหาของผู้เรียนให้ตรงจุด ศึกษาความต้องการและความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลในการเรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นครูผู้สอนนำเอาส่ือ ICT นวัตกรรมมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้ท้ังด้านทฤษฎีความรู้ และการปฏิบัติอย่างสมดุลและ
ทันสมัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา     
 ๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  จุดเด่น สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมทำวิจัย 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ แข่งขันทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาอบรมเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 
  จุดที่ควรพัฒนา สถานศึกษาควรพัฒนา ส่งเสริม และติดตามระบบการสอนซ่อมเสริม เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น นำผลการวิจัยในช้ันเรียน ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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 ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  จุดเด่น โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี  วิชาเพิ่มเติม 
เสริมทักษะ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมท้ังครูผู้สอน
มีความรู้ ประสบการณ์ ความต้ังใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด 
การปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำ บรรยากาศสภาพ          
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 จุดควรพัฒนา ครูผู้สอนควรจะมีการนำเอาเทคโนโลยีส่ือ ICT ท่ีทันสมัยต่าง  ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นมี
ความสนุกสนานอีกท้ังข้อมูลท่ีได้ก็จะทันสมัย และควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
  ความต้องการการช่วยเหลือ 
  โรงเรียนต้องการส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการสนับสนุนการ จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม และ คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียน  การให้ความรู้ด้านการบริหารโดยใช้กระบวนการวิจัยข้อมูล วิทยากรท้องถิ่นจากหน่วยงาน
ในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน การให้ความรู้ครู ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ด้านการประกันคุณภาพ 
 ๔. แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๑.๑  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเพื่อพัฒนาความสามารถ
ภาษาอังกฤษนักเรียนอย่างเข้มข้น 
    ๑.๒  จัดระบบแนะแนวนักเรียน และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน 
    ๑.๓  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
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คำนำ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา  
๙  (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญ  ข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 
๓๑ ให้ กระทรวงมีอำนาจหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สำหรับดำเนินงาน 
ตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
            โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ขอขอบคุณ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกท่าน    
ท่ีมีส่วนร่วม ในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)               
ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ในการ ดำเนินงานใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป  
 

                                                                     โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 
                                                                       ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
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สารบญั 
                   

                                            หน้า  
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                            
คำนำ                                                                                                                        
สารบัญ                                                                                                                     
ตอนที่ ๑   ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                              

  ข้อมูลท่ัวไป ..........................................................................................................  ๘                                                                                      
  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ............................................................................  ๙                                                              
  ข้อมูลนักเรียน ......................................................................................................  ๑๐       
  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ  
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ...................................................................................  ๑๑                                                                            
  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.....................................................  ๑๕                                            
  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ...........................................................  ๑๖ 
  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน .............................................  ๑๗ 
  การทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน ....................................................................  ๑๘                                                 
  สรุปภาวะโภชนาการ ...........................................................................................  ๑๙      
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                                                                                             
  ผลการทดสอบทางการศึกษา ...............................................................................  ๒๐                                         
  ข้อมูลอาคารสถานท่ี ............................................................................................  ๒๘                                         
  ข้อมูลงบประมาณ ................................................................................................  ๒๘                                         
  สภาพชุมชนโดยรวม ............................................................................................  ๒๘ 
  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ........  ๒๙ 
  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ....  ๓๐                                         

ตอนที่ ๒  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                           
  ระดับปฐมวัย ........................................................................................................  ๓๒  
  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ..........................................  ๓๘                         
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ...................................................................................  ๔๑ 
  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน.....................  ๕๑ 

ตอนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ              
  ระดับปฐมวัย ........................................................................................................  ๕๒                                                                                           
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ...................................................................................  ๕๔ 

ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม                                                
  ระดับปฐมวัย ........................................................................................................  ๕๖                                                                                           
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ...................................................................................  ๖๒ 
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สารบญั (ต่อ) 
                     

ภาคผนวก 
ผลการประเมินภายนอกรอบส่ี .......................................................................................  ๖๘ 
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ .............................................................................................  ๗๘ 
หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ .............................................................................................  ๗๙ 
ประกาศโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน .......................  ๘๐ 
แนบท้ายประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ .............................................................................................  ๘๑ 
คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา .........................  ๙๒ 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  
(พิทักษ์ประชาสรรค์) เพื่อประกันคุณภาพภายใน ..........................................................  ๙๕ 
ประกาศโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน................................................................  ๙๖ 
คำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๙๗ 
ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บางส่วน ...........................................................................  ๙๘ 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
  ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดเสาธงกลาง          
 ที่ตั้ง : ๓๖ หมู่ ๙ ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๗๐ 
 เบอร์โทร :  ๐๒ – ๗๐๗๐๖๐๐  โทรสาร : ๐๒- ๗๐๗๐๖๐๐  e-mail: wstk_school@hotmail.com  
 Website : http://www.wstk.ac.th 
 ระดับที่เปิดสอน : เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ๒  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓    
 พื้นที่โรงเรียน :  เนื้อท่ี  ๑๐   ไร ่แบ่งเป็น ท่ีดินธรณีสงฆ์ ๕ ไร่ และท่ีดินราชพสัดุ ๕ ไร่   
 เขตพื้นที่บริการ : ได้แก่ ๖  หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี ๔  หมู่ท่ี ๗ หมู่ท่ี  ๘ หมู่ท่ี ๙  หมู่ท่ี ๑๐ และ หมู่ท่ี ๑๑  
              ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๗๐ 
 ๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษา          
 เราจะสร้างเยาวชนท่ีดีให้แก่สังคม 
 วิสัยทัศน์          
 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง เป็นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพเต็ม
ตามศักยกภาพและมาตรฐานการศึกษา สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่อาเซียน
ตามมาตรฐาน AEC 
 คำขวัญ           
 สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม 
 พันธกิจ           
 จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคล ท่ีใฝ่ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมาตฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนท้ังปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับกโอกาสในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึง 
 ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา ผู้เรียนใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิต 
 เอกลักษณ์  
 “โรงเรียนธรรมจารี” 
 อัตลักษณ์          
 “ความรู้คู่คุณธรรม” 
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 ๑.๓  ข้อมูลบุคลากร     
   ๑)  จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในตำแหน่ง 

 
ประเภทบุคลากร 

 
เพศชาย 

 
เพศหญิง 

 
รวม 

ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ ๑ - ๑ - - ๑ - 
รองผู้อำนวยการ ๑ - ๑ - - ๑ - 
ครู(บรรจุ) ๗ ๑๐ ๑๗ - ๑๖ ๑ - 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๑ ๒ - ๒ - - 
พนักงานราชการ ๓ ๒ ๕ - ๕ - - 
พี่เล้ียง - ๑ ๑ ๑ - - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ๑ ๑ - ๑ - - 
บุคลากรทางการศึกษา - ๑ ๑ ๑ - - - 
นักการภารโรง ๑ - ๑ ๑ - - - 
รวมทั้งส้ิน ๑๔ ๑๖ ๓๐ ๓ ๒๔ ๓  
  

จำนวนครูท่ีสอนวิชาเอกตรง          ๒๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๖๖ 
          จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด         ๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
๒ ) จำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละค่าเฉล่ียจำนวนช่ัวโมงในการสอนของครู ๑ คน 

 

สาขาวิชา จำนวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ 

ปฐมวัย ๒ ๒๕ 
ภาษาไทย ๒ ๒๖ 

คณิตศาสตร์ ๒ ๒๖ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘ ๒๐ 

ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๖ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๒๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๔ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ๒ ๒๕ 
คอมพิวเตอร์ ๓ ๒๗ 
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๑.๔  ข้อมูลนักเรียน 
  ๑)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ (๑๐ กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 

จำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ รวม  

(คน) 
จำนวน

ห้องเรียน ชาย หญิง 
อนุบาล ๒ ๕ ๗ ๑๒ ๑ 
อนุบาล ๓ ๙ ๑๑ ๒๐ ๑ 

รวม ๑๔ ๑๘ ๓๒ ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๕ ๒๓ ๕๖ ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๖ ๒๘ ๕๔ ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๘ ๒๗ ๔๕ ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๐ ๒๖ ๕๖ ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๗ ๒๗ ๕๔ ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๒ ๒๒ ๔๔ ๒ 

รวมระดับชั้นประถมศึกษา ๑๕๘ ๑๕๓ ๓๑๑ ๑๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๓ ๑๖ ๓๙ ๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๖ ๒๒ ๔๘ ๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๗ ๑๑ ๓๘ ๒ 

รวม ๗๖ ๔๙ ๑๒๕ ๖ 
รวมทั้งหมด ๒๔๘ ๒๒๐ ๔๖๘ ๒๐ 

 
๒)  จำนวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จำแนกตามคุณลักษณะ  

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ หมายเหตุ/อื่นๆ 

พิการ (๙ ประเภท) ด้อยโอกาส ความสามารถ พิเศษ  
อนุบาล ๒ - - - - 
อนุบาล ๓ - - - - 

รวม - - - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ - - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓ - - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ - - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ - - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ - - - 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ - - - 

รวม ๑๐ - - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓ - - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ - - - 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ - - - - 

รวม ๑๔ - - - 
รวมทั้งหมด ๑๔ 
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๑.๕  จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผา่น /ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
       การคิดคำนวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
      ๑) ระดับการศึกษาปฐมวัย  
           ผลการพัฒนาการ   ช้ันอนุบาลปีที่ ๒   

 พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จำนวน /ร้อยละ  ของเด็กตามระดับคุณภาพ  
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ร่างกาย ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 

๒. อารมณ์ -จิตใจ  ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 

๓. สังคม ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 

๔. สติปัญญา ๑๒ 
๑๒ - - 

๑๐๐ - - 
  
   ผลการพัฒนา   ช้ันอนุบาลปีที่ ๓  

  พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จำนวน /ร้อยละ  ของเด็กตามระดับคุณภาพ  
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑. ร่างกาย ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 

๒. อารมณ์จิตใจ ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 

๓. สังคม ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 

๔. สติปัญญา ๒๐ 
๒๐ - - 

๑๐๐ - - 
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 ๒ )  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๗๘.๐๓ ๗๒.๙๕ ๗๔.๔๖ ๗๔.๘๙ ๗๐.๒๖ ๗๑.๗๘ ๗๓.๗๓ 

คณิตศาสตร์ฯ ๗๖.๗๔ ๗๑.๐๗ ๗๕.๗๔ ๗๐.๙๔ ๖๑.๔๓ ๖๔.๒๒ ๗๐.๐๒ 

วิทยาศาสตร์ ๗๘.๓๐ ๗๓.๕๕ ๗๔.๖๗ ๗๒.๑๑ ๖๕.๖๓ ๖๔.๐๒ ๗๑.๓๘ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๕.๑๘ ๗๐.๘๒ ๖๘.๐๔ ๖๙.๕๔ ๖๔.๕๗ ๖๓.๐๗ ๖๘.๕๔ 

ประวัติศาสตร์ ๗๒.๓๘ ๗๐.๒๒ ๗๕.๑๗ ๗๑.๐๐ ๖๕.๘๗ ๖๒.๘๙ ๖๙.๕๙ 

สุขศึกษา ฯ ๘๐.๗๒ ๘๒.๓๓ ๗๔.๗๐ ๗๑.๘๑ ๗๑.๐๒ ๖๖.๕๐ ๗๔.๕๑ 

ศิลปะ ๘๑.๕๗ ๗๘.๘๒ ๗๙.๘๐ ๗๒.๘๑ ๖๙.๔๑ ๗๔.๒๘ ๗๖.๑๒ 

การงานอาชีพ  ๗๘.๐๗ ๖๙.๓๘ ๗๔.๑๕ ๗๖.๖๕ ๖๙.๐๖ ๗๒.๖๑ ๗๓.๓๒ 

ภาษาต่างประเทศ  ๗๓.๐๘ ๗๑.๘๕ ๗๓.๖๑ ๖๖.๑๓ ๖๒.๕๒ ๖๓.๐๔ ๖๘.๓๗ 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ๗๒.๔๙ ๖๗.๑๓ ๖๖.๙๓ ๗๑.๙๔ ๗๑.๒๔ ๖๕.๙๘ ๖๙.๒๙ 

รวมเฉลี่ย ๗๖.๖๖ ๗๒.๘๑ ๗๓.๗๓ ๗๑.๗๘ ๖๗.๑๐ ๖๖.๘๔ ๗๑.๔๙ 
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ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย ๖๗.๙๕ ๗๑.๐๖ ๗๓.๘๙ ๗๐.๙๗ 

คณิตศาสตร์ ๖๑.๕๕ ๔๕.๗๙ ๖๖.๔๒ ๕๗.๙๒ 

วิทยาศาสตร์ ๖๓.๕๘ ๖๘.๔๕ ๗๑.๓๙ ๖๗.๘๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๖๕.๙๓ ๖๖.๖๘ ๗๐.๗๑ ๖๗.๗๗ 

ประวัติศาสตร์ ๖๔.๔๕ ๗๐.๔๙ ๖๖.๖๓ ๖๗.๑๙ 

สุขศึกษา ฯ ๗๒.๘๐ ๗๖.๑๓ ๘๕.๓๗ ๗๘.๑๐ 

ศิลปะ ๖๓.๘๐ ๗๗.๕๕ ๗๐.๓๔ ๗๐.๕๗ 

การงานอาชีพ ฯ ๖๗.๗๓ ๗๐.๓๔ ๖๙.๓๔ ๖๙.๑๔ 

ภาษาต่างประเทศ  ๖๒.๘๕ ๗๑.๔๗ ๗๔.๓๙ ๖๙.๕๗ 

วิชาเพิ่มเติม ๖๑.๕๑ ๖๒.๙๗ ๗๑.๘๖ ๖๕.๔๔ 

รวมเฉลี่ย ๖๕.๒๑ ๖๘.๐๙ ๗๒.๐๔ ๖๘.๔๕ 
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ระดับผลการเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
จำนวน นร.
ที่ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวน 

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการ
เรียนรู้ 

๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๓๑๖ ๖๔ ๔๕ ๑๑๗ ๒๒๖ ๗๑.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๓๑๖ ๔๑ ๓๘ ๙๕ ๑๗๔ ๕๕.๐๖ 
วิทยาศาสตร์ ฯ ๓๑๖ ๕๖ ๕๙ ๘๙ ๒๐๔ ๖๔.๕๖ 
สังคมศึกษา ฯ ๓๑๖ ๖๒ ๔๔ ๕๕ ๑๖๑ ๕๐.๙๕ 
ประวัติศาสตร์ ๓๑๖ ๕๗ ๘๒ ๔๘ ๑๘๗ ๕๙.๑๘ 
สุขศึกษาฯ ๓๑๖ ๓๗ ๔๖ ๑๕๔ ๒๓๗ ๗๕.๐๐ 
ศิลปะ ๓๑๖ ๓๕ ๖๓ ๑๖๐ ๒๕๘ ๘๑.๖๕ 
การงานอาชีพ ๓๑๖ ๖๒ ๖๓ ๑๑๖ ๒๔๑ ๗๖.๒๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๑๖ ๕๑ ๔๒ ๕๑ ๑๔๔ ๔๕.๕๗ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๓๑๖ ๗๔ ๔๕ ๗๓ ๑๙๒ ๖๐.๗๖ 

รวมเฉลี่ย ๓๑๖ ๕๔ ๕๓ ๙๖ ๒๐๒ ๖๔.๐๕ 
 

ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
จำนวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ขึ้นไป จำนวนที่เข้า

สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการ
เรียนรู้ 

๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๑๒๕ ๒๓ ๒๔ ๓๗ ๘๔ ๖๗.๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๒๕ ๑๒ ๑๐ ๑๒ ๓๔ ๒๗.๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ฯ ๑๒๕ ๒๒ ๓๐ ๑๑ ๖๓ ๕๐.๔๐ 
สังคมศึกษา ฯ ๑๒๕ ๔๐ ๑๘ ๑๔ ๗๒ ๕๗.๖๐ 
ประวัติศาสตร์ ๑๒๕ ๓๒ ๓๒ ๙ ๗๓ ๕๘.๔๐ 
สุขศึกษาฯ ๑๒๕ ๑๗ ๑๖ ๘๐ ๑๑๓ ๙๐.๔๐ 
ศิลปะ ๑๒๕ ๑๙ ๒๔ ๔๔ ๘๗ ๖๙.๖๐ 
การงานอาชีพ ๑๒๕ ๑๔ ๒๑ ๔๑ ๗๖ ๖๐.๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๕ ๔๙ ๙ ๒๘ ๘๖ ๖๘.๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๒๕ ๓๙ ๒๖ ๑๑ ๗๖ ๖๐.๘๐ 

รวมเฉลี่ย ๑๒๕ ๒๗ ๒๑ ๒๙ ๗๖ ๖๑.๑๒ 
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๓)  ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
              ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จำนวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จำนวน 
นร. ที่

ได้รับการ
ประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห ์ เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป. ๑ ๖๑.๐๐ ๖๑.๐๐ ๓๖.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖.๐๐ ๑๙.๐๐ ๕.๐๐ ๑.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๕๙.๐๒ ๓๗.๗๐ ๓.๒๘ ๐.๐๐ ๕๙.๐๒ ๓๑.๑๕ ๘.๒๐ ๑.๖๔ 
ป. ๒ ๕๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๑.๘๒ ๓๖.๓๖ ๒๑.๘๒ ๐.๐๐ ๔๓.๖๔ ๓๔.๕๕ ๒๑.๘๒ ๐.๐๐ 
ป. ๓ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๖.๙๖ ๓๔.๗๘ ๒๘.๒๖ ๐.๐๐ ๓๖.๙๖ ๓๒.๖๑ ๓๐.๔๓ ๐.๐๐ 
ป. ๔ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๓.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๒.๕๙ ๔๒.๕๙ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๔๔.๔๔ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ 
ป. ๕ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๕.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๑.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๔๖.๓๐ ๑๒.๙๖ ๐.๐๐ ๔๘.๑๕ ๓๘.๘๙ ๑๒.๙๖ ๐.๐๐ 

ป. ๖ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๒๑.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๕.๖๕ ๓๒.๖๑ ๒๑.๗๔ ๐.๐๐ ๔๑.๓๐ ๓๖.๙๖ ๒๑.๗๔ ๐.๐๐ 
รวม ๓๑๖.๐๐ ๓๑๖.๐๐ ๑๔๒.๐๐ ๑๒๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๔.๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๕๖.๐๐ ๑.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๔.๙๔ ๓๘.๖๑ ๑๖.๔๖ ๐.๐๐ ๔๕.๕๗ ๓๖.๓๙ ๑๗.๗๒ ๐.๓๒ 
        
 ผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จำนวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จำนวน นร. 
ที่ได้รับการ
ประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม. ๑ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒๑.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕๒.๕๐ ๑๗.๕๐ ๐.๐๐ 
ม. ๒ ๔๗.๐๐ ๔๗.๐๐ ๑๘.๐๐ ๒๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๐๐ ๓๓.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๘.๓๐ ๖๑.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙.๗๙ ๗๐.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม. ๓ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๙.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๓๒ ๒๓.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๑.๐๕ ๒๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๖๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๕๓.๐๐ ๖๖.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๖๐ ๔๑.๖๐ ๘.๘๐ ๐.๐๐ ๔๒.๔๐ ๕๒.๘๐ ๔.๘๐ ๐.๐๐ 
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๔)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จำนวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จำนวน 
นร. ที่

ได้รับการ
ประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห ์ เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป. ๑ ๖๑.๐๐ ๖๑.๐๐ ๓๒.๐๐ ๒๖.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๔.๐๐ ๑.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๕๒.๔๖ ๔๒.๖๒ ๔.๙๒ ๐.๐๐ ๖๒.๓๐ ๒๙.๕๑ ๖.๕๖ ๑.๖๔ 
ป. ๒ ๕๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๒๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๕๐.๙๑ ๓๒.๗๓ ๑๖.๓๖ ๐.๐๐ ๔๙.๐๙ ๒๙.๐๙ ๒๑.๘๒ ๐.๐๐ 
ป. ๓ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๓.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๖.๙๖ ๓๒.๖๑ ๓๐.๔๓ ๐.๐๐ ๓๒.๖๑ ๓๙.๑๓ ๒๘.๒๖ ๐.๐๐ 

ป. ๔ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๑.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๖.๓๐ ๓๘.๘๙ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๔๔.๔๔ ๑๔.๘๑ ๐.๐๐ 
ป. ๕ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๒๓.๐๐ ๒๔.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๑.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๒.๕๙ ๔๔.๔๔ ๑๒.๙๖ ๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๓๘.๘๙ ๒๐.๓๗ ๐.๐๐ 
ป. ๖ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๙.๑๓ ๓๙.๑๓ ๒๑.๗๔ ๐.๐๐ ๔๑.๓๐ ๔๑.๓๐ ๑๗.๓๙ ๐.๐๐ 
รวม ๓๑๖.๐๐ ๓๑๖.๐๐ ๑๔๓.๐๐ ๑๒๒.๐๐ ๕๑.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๓.๐๐ ๑๑๖.๐๐ ๕๖.๐๐ ๑.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๕.๒๕ ๓๘.๖๑ ๑๖.๑๔ ๐.๐๐ ๔๕.๒๕ ๓๖.๗๑ ๑๗.๗๒ ๐.๓๒ 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จำนวน 

นร. 
ทั้งหมด 

จำนวน นร.  
ที่ได้รับ 

การประเมิน 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ การอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม. ๑ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒๑.๐๐ ๗.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๓๒.๕๐ ๒๗.๕๐ ๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๕๒.๕๐ ๑๗.๕๐ ๐.๐๐ 
ม. ๒ ๔๗.๐๐ ๔๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔.๐๐ ๓๓.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๓๖.๑๗ ๖๓.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๙.๗๙ ๗๐.๒๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ม. ๓ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๙.๐๐ ๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๓๒ ๒๓.๖๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๑.๐๕ ๒๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
รวม ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๖๒.๐๐ ๕๒.๐๐ ๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๕๓.๐๐ ๖๖.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๔๙.๖๐ ๔๑.๖๐ ๘.๘๐ ๐.๐๐ ๔๒.๔๐ ๕๒.๘๐ ๔.๘๐ ๐.๐๐ 
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๕. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   
    ผลการประเมินสมถนะสำคัญของนักเรียน ๕ ด้าน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับคุณภาพรายสมรรถนะสำคัญ เฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน 
ที่มีระดับ ดี 

ขึ้นไป 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ป. ๑ ๖๑.๐๐ ๖๑.๐๐ ๕๓.๐๐ ๕๖.๐๐ ๕๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๕๕.๐๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๘๙ ๙๑.๘๐ ๙๑.๘๐ ๘๐.๓๓ ๙๐.๑๖ 
ป. ๒ ๕๕.๐๐ ๕๕.๐๐ ๔๗.๐๐ ๕๔.๐๐ ๕๑.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๙.๘๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๔๕ ๙๘.๑๘ ๙๒.๗๓ ๗๖.๓๖ ๙๐.๕๕ 
ป. ๓ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๓๙.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๓.๐๐ ๓๙.๐๐ ๔๑.๘๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๘ ๙๑.๓๐ ๙๓.๔๘ ๘๔.๗๘ ๙๐.๘๗ 
ป. ๔ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๔๗.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕๖.๐๐ ๔๗.๐๐ ๔๙.๖๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๐๔ ๘๑.๔๘ ๑๐๓.๗๐ ๘๗.๐๔ ๙๑.๘๕ 
ป. ๕ ๕๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕๔.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๘.๔๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๗๘ ๘๑.๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๘๙ ๘๙.๖๓ 
ป. ๖ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๙.๐๐ ๔๔.๐๐ ๓๗.๐๐ ๔๐.๒๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๖.๐๙ ๘๔.๗๘ ๙๕.๖๕ ๘๐.๔๓ ๘๗.๓๙ 
รวม ๓๑๖.๐๐ ๓๑๖.๐๐ ๒๖๓.๐๐ ๒๗๙.๐๐ ๓๐๔.๐๐ ๒๖๒.๐๐ ๒๘๔.๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๒๓ ๘๘.๒๙ ๙๖.๒๐ ๙๐.๑๓ 
 
    ผลการประเมินสมถนะสำคัญของนักเรียน ๕ ด้าน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับคุณภาพรายสมรรถนะสำคัญ เฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียน
ที่มีระดับ ดี 

ขึ้นไป 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ระดับคุณภาพระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ม. ๑ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๒๙.๐๐ ๓๙.๐๐ ๓๙.๐๐ ๒๙.๐๐ ๒๗.๒๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๒.๕๐ ๙๗.๕๐ ๙๗.๕๐ ๗๒.๕๐ ๖๘.๐๐ 

ม. ๒ ๔๗.๐๐ ๔๗.๐๐ ๓๓.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๘.๐๐ ๔๒.๐๐ ๓๔.๒๐ 
ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๗๐.๒๑ ๑๐๒.๑๓ ๑๐๒.๑๓ ๘๙.๓๖ ๗๒.๗๗ 
ม. ๓ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๓๓.๐๐ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๓๘.๐๐ ๒๙.๔๐ 

ร้อยละ   ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๘๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๓๗ 
รวม ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๑๐๙.๐๐ ๙๐.๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
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๖)  การทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน   

ชั้น จำนวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (๕) ดี (๔) ปานกลาง (๓) ต่ำ (๒) ต่ำมาก(๑)  

อนุบาล๒ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
อนุบาล๓ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๑.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๓๔.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๕.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๓๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๔.๐๐ ๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๓๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๔.๐๐ ๔.๐๐ ๑๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๖.๐๐ ๔.๐๐ ๑๗.๐๐ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาท่ี ๑ ๔๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑๗.๐๐ ๒๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาท่ี ๒ ๔๗.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษาท่ี ๓ ๓๘.๐๐ ๘.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๔๗๓.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๗๙.๐๐ ๒๗๕.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
ร้อยละ ๓.๘๑ ๓๗.๘๔ ๕๘.๑๔ ๐.๒๑ ๐.๒๑ 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ๔๗๒.๐๐ 

ร้อยละที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ๙๙.๗๙ 
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๗)  สรุปภาวะโภชนาการของนักเรียน   

ชั้น 
จำนวน น้ำหนักเทียบส่วนสูง 

นักเรียน อ้วน สมส่วน ผอม 

อนุบาล ๒ ๑๒.๐๐ ๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ 

อนุบาล ๓ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมอนุบาล ๓๒.๐๐ ๔.๐๐ ๒๘.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๑๒.๕๐ ๘๗.๕๐ ๐.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๖๑.๐๐ ๑๒.๐๐ ๔๔.๐๐ ๕.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๕๕.๐๐ ๑๑.๐๐ ๓๘.๐๐ ๖.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๙.๐๐ ๗.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๕๔.๐๐ ๑๑.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๓.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๕๔.๐๐ ๑๗.๐๐ ๒๘.๐๐ ๙.๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒.๐๐ ๔.๐๐ 

รวมประถม ๓๑๖.๐๐ ๖๑.๐๐ ๒๑๑.๐๐ ๔๔.๐๐ 

ร้อยละ ๑๙.๓๐ ๖๖.๗๗ ๑๓.๙๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๐.๐๐ ๙.๐๐ ๓๑.๐๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๗.๐๐ ๑๓.๐๐ ๓๔.๐๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๘.๐๐ ๘.๐๐ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๙๕.๐๐ ๐.๐๐ 

ร้อยละ ๒๔.๐๐ ๗๖.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมทั้งหมด ๔๗๓.๐๐ ๙๕.๐๐ ๓๓๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๐๘ ๗๐.๖๑ ๙.๓๐ 
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๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษา  
 ๑ ) รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้าน จำนวน (คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง ๕๕ ๖๕.๘๙ ๑๕.๘๐ ดี 
การอ่านรู้เร่ือง ๕๕ ๖๐.๒๑ ๘.๓๑ ดี 

รวม ๒ ด้าน ๕๕ ๖๓.๐๕ ๒๒.๖๓ ดี 
 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับโรงเรียน 
 

ปีการศึกษา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง  รวม ๒ ด้าน 
๒๕๖๑ ๔๘.๙๒ ๕๘.๐๙ ๕๓.๕๑ 
๒๕๖๒ ๗๙.๕๗ ๗๔.๓๐ ๗๖.๙๔ 
๒๕๖๓ ๖๕.๘๙ ๖๐.๒๑ ๖๓.๐๕ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับต่าง ๆ 
 

ระดับ/ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ ด้าน 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๖๕.๘๙ ๖๐.๒๑ ๖๓.๐๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๗๔.๑๘ ๗๐.๕๐ ๗๑.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๗๔.๑๓ ๗๒.๒๓ ๗๓.๒๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๗๔.๑๔ ๗๑.๘๖ ๗๓.๐๒ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับต่าง ๆ

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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 ๒) รายงานผลการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้าน จำนวน (คน) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๔๕ ๒๘.๖๘ ๑๒.๔๒ พอใช้ 
ด้านภาษาไทย ๔๕ ๓๗.๒๒ ๑๔.๘๘ พอใช้ 

รวม ๒ ด้าน ๔๕ ๓๒.๙๕ ๒๓.๘๕ ปรับปรุง 
 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับโรงเรียน 
 

ปีการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน 
๒๕๖๑ ๓๕.๒๗ ๔๖.๙๖ ๔๑.๑๒ 
๒๕๖๒ ๓๘.๗๑ ๔๐.๔๓ ๓๙.๕๗ 
๒๕๖๓ ๒๘.๖๘ ๓๗.๒๒ ๓๒.๙๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
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  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับต่าง ๆ 
 

ระดับ/ด้าน ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๒๘.๖๘ ๓๗.๒๒ ๓๒.๙๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับศูนย์สอบ ๓๗.๔๐ ๔๖.๖๘ ๔๒.๐๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๔๑.๓๐ ๔๗.๗๖ ๔๔.๕๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๐.๔๗ ๔๗.๔๖ ๔๓.๙๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.
๕.

๑๐.
๑๕.
๒๐.
๒๕.
๓๐.
๓๕.
๔๐.
๔๕.
๕๐.

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวม ๒ ด้าน

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับต่าง ๆ

ระดับโรงเรียน ระดับศูนย์สอบ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ
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 ๓)  ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (สอบเฉพาะนักเรียนท่ีแจ้งความประสงค์เข้าสอบ) 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
)คน (  

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จำนวนนักเรียนที่ผ่าน T>=๔๐ 

คน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ๒๘ ๕๖.๖๓ ๑๒.๓๖ ๑๔ ๕๐.๐๐ ปานกลาง 

คณิตศาสตร์ ๒๘ ๓๐.๓๖ ๑๒.๒๔ ๑๑ ๓๙.๒๙ พอใช้ 

วิทยาศาสตร์ ๒๘ ๓๔.๒๒ ๑๐.๑๑ ๑๑ ๓๙.๒๙ พอใช้ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๘ ๓๒.๑๔ ๑๑.๑๓ ๑๖ ๕๗.๑๔ ค่อนข้างดี 

เฉลี่ย ๓๘.๓๔ ๑๑.๔๖ ค่าเฉลี่ย T 
๔๖.๔

๓ 
ปานกลาง 

 

  คะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี๖   ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบระหว่าง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
๒๕๖๑ ๔๖.๖๙ ๓๐.๖๓ ๓๕.๒๑ ๒๘.๑๙ 
๒๕๖๒ ๔๔.๘๐ ๒๘.๑๗ ๓๒.๗๑ ๒๕.๕๕ 
๒๕๖๓ ๕๖.๖๓ ๓๐.๓๖ ๓๔.๒๒ ๓๒.๑๔ 
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  เปรียบเทียบคะแนน O-NET ในระดับต่าง ๆ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๖.๖๓ ๓๐.๓๖ ๓๔.๒๒ ๓๒.๑๔ ๓๘.๓๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๕๗.๓๒ ๒๙.๔๐ ๓๘.๖๔ ๔๖.๔๓ ๔๒.๙๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๕๔.๙๖ ๒๘.๓๙ ๓๗.๖๔ ๓๘.๘๗ ๓๙.๙๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๖.๒๐ ๒๙.๙๙ ๓๘.๗๘ ๔๓.๕๕ ๔๒.๑๓ 
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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  ๔) ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
)คน (  

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จำนวนนักเรียนที่ผ่าน T>=๔๐ 

คน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย ๑๒ ๕๖.๕๖ ๑๓.๔๓ ๖ ๕๐ ปานกลาง 

คณิตศาสตร์ ๑๒ ๒๒.๓๓ ๙.๕๙ ๕ ๔๑.๖๗ ปานกลาง 

วิทยาศาสตร์ ๑๒ ๓๐.๘๒ ๗.๐๓ ๘ ๖๖.๖๗ ดี 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒ ๓๒.๕๐ ๑๔.๗๒ ๔ ๓๓.๓๓ พอใช้ 

เฉลี่ย ๓๕.๕๕ ๑๑.๑๙ ค่าเฉลี่ย T 
๔๗.๙

๒ 
ปานกลาง 

 
 คะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  
๒๕๖๑ -๒๕๖๓ 
 

ปีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
๒๕๖๑ ๕๒.๘๔ ๒๖.๑๙ ๓๓.๔๘ ๒๕.๔๘ 
๒๕๖๒ ๕๐.๗๗ ๒๒.๑๗ ๒๘.๔๑ ๒๗.๐๙ 
๒๕๖๓ ๕๖.๕๖ ๒๒.๓๓ ๓๐.๘๒ ๓๒.๕๐ 
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  เปรียบเทียบคะแนน O-NET ในระดับต่าง ๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๖.๕๖ ๒๒.๓๓ ๓๐.๘๒ ๓๒.๕๐ ๓๕.๕๕ 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ๕๕.๙๗ ๒๔.๘๗ ๓๐.๐๐ ๓๖.๖๓ ๓๖.๘๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ . ๕๕.๑๘ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ ๓๔.๑๔ ๓๖.๓๓ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๕๔.๒๙ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ ๓๔.๓๘ ๓๖.๐๑ 
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๑.๗ ข้อมูลอาคารสถานที่  
 ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จำนวนอาคาร จำนวนห้องประกอบด้วย 
ลำดับที่ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 

๑ อาคารเรียน ๓ หลัง 
๒ อาคารประกอบ ๑ หลัง 
๓ ห้องน้ำ ๓๐ ห้อง 
๔ สนามเด็กเล่น ๒ สนาม 
๕ สนามฟุตบอล ๑ สนาม 
๖ สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม 

 
๑.๘ ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ (๑) จำนวน/บาท รายจ่าย (๒) จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณคงเหลือท่ีผ่านมา ๖๕๙,๖๙๖.๘๓ การบริหารงาน ๒,๑๓๒,๒๐๐.๖๒ 

งบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ๑,๘๐๗,๕๑๕.๐๐   

รวมรายรับ ๒,๔๖๗,๒๑๑.๘๓ รวมรายจ่าย ๒,๑๓๒,๒๐๐.๖๒ 

สรุป (๑) – (๒) ๓๓๕,๐๑๑.๒๑   
 

๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม 
              ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชนบท มีลำคลองบางเสาธง ผ่านหน้าโรงเรียน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดเสาธงกลาง    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนตำบลเสาธงกลาง  
โรงงานขนาดเล็ก อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม  ทำนา  ทำสวน  รับจ้างในโรงงานหรือ รับจ้างท่ัวไป  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี  /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีเกี่ยวข้าว  
ประเพณีแข่งเรือ                                     
     ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้างในโรงงานหรือเป็ น
กรรมกรรับจ้างท่ัวไป   ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ  /รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว  ต่อปี 
๑๕,๐๐๐ บาท  จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๔  คน 
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๑.๑๐ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
   จำนวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๓  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ช้ันป. 1 ช้ัน ป. 2 ช้ัน ป.3 ช้ัน ป. 4 ช้ัน ป. 5 ช้ันป.6 ช้ัน ม. 1 ช้ัน ม. 2 ช้ัน ม.3

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

45 53 57 41 40 40 42 43 33

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓

สวนวิทยาศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์ สวนผักไฮโดรโปรนิค

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี

ห้องสหกรณ์ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น
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๑.๑๑ สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ชุมชนบริเวณวัดเสาธงกลาง  เป็นชุมชนแบบชนบท  ให้ความร่วมมือ  คอยช่วยเหลือ  สอดส่องดูแล

ผู้เรียน  ให้ความอนุเคราะห์  สนับสนุน  ช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นอย่างดียิ่ง  เช่น อบจ.  .สมุทรปราการ   อบต.บางเสาธง  คณะกรรมการสถานศึกษา  นอกจากนั้นยังได้รับ
ความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น  นางนันทยา   พรามเจริญ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้าน 

ลอกจากนั้นยังมพีระวัดเสาธงกน าง ๓ รูป ให้ความรู้ด้านธรรมศึกษา 
ระดับปฐมวัย  
จุดเด่น   
๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมสมวัย พร้อมท่ีจะศึกษาในขั้นต่อไป 
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรม และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  มีเอกลักษณ์ และพัฒนาสถานศึกษา

บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  พัฒนาเด็กด้านระเบียบวินัย และส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญาเด็กให้มากขึ้น 
๒.  สถานศึกษาควรจัดหาสถานท่ีให้ผู้เรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ มีห้องเรียนเป็น

เอกเทศ สะดวกต่อการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นทำ

เป็น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการประกันคุณภาพภายในโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ส่งผลให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและรักษามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๓. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดการศึกษา จัดหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ มีการดำเนินงานในรูป
ของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ 

๔. ครูส่วนใหญ่มีความสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความมุ่งมั่นในการสอน 
๕. สถานศึกษาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาระบบบริหาร

จัดการศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร(PDCA) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวาง
ระบบการบริหาร  จัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน  จัดทำแผนกลยุทธ์  แผนพัฒนาการศึกษา  ดำเนินการ
ตามแผน  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและทุกคนยอมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
๒. พัฒนาครูด้านการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านทักษะกระบวนการคิดให้มากขึ้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๔. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยเฉพาะการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียน
ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง  เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และครูควรศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อ
พัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๕. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูทุกคน  โดยการนำผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ประเมินการ
สอนและประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินนี้ไปพัฒนาครูแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ 
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ตอนที่ ๒   
ผลการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม                                                                                                          
๒.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๖๑  และมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนี้  

๒.๑  จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การออกกำลังกาย 
การรับประทานอาหารมีประโยชน์ครบ ๕ หมู่  การดื่มนมอย่างน้อยวันละ ๒๐๐  ซีซี  

๒.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมเคล่ือนไหวร่างกาย การทรงตัว  การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน เช่น           
การทำท่าทางประกอบเพลง การเล่นกลางแจ้ง การเล่นอิสระฯลฯ                                                             

๒.๓  ฝึกกิจวัตรประจำวันในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร  ก่อน – หลังการใช้ห้องน้ำ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  ด่ืมน้ำสะอาดวันละ ๖-๘ แก้ว  
         ๒.๔  ร่วมกันกำหนดและปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย       
          ๒.๕  จัดประสบการณ์หน่วย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค  ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
         ๒.๖  เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ ทำให้เด็กเกิดความสบายใจ   
          ๒.๗  ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกโดยการเสริมแรงทางบวกด้วยการให้รางวัลและยกย่องชมเชย                                                                                                                                                       
         ๒.๘  ให้ประสบการณ์ด้านยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น การรู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทน 
ในการรอคอย การช่วยเหลือแบ่งปัน    
         ๒.๙  กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้วยการจัดเวรยามประจำวัน  จัดหมู่บริการ     
        ๒.๑๐  ใช้เกม  ใช้เพลง  ใช้นิทาน  เป็นส่ือเพื่อให้เด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  
        ๒.๑๑  ใช้เพลงหน้าท่ีเด็กสอนให้เด็กรู้จักหน้าท่ีของตนเอง       
        ๒.๑๒  จัดกิจกรรมการออมเงิน  กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมความเป็นพลเมืองดี โครงการเด็กดีมีวินัย
เข้าแถวได้ตามลำดับ เพื่อส่งเสริม การมีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง  มีส่วนร่วมดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น                                                                                                                        
      ๒.๑๓  จัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม  
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      ๒.๑๔  ใช้กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  ต้ังคำถามในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ        
      ๒.๑๕  ใช้หนังสือนิทานในมุมหนังสือให้ เด็กอ่านและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย                                               
      ๒.๑๖  จัดกิจกรรมและโครงงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ และใช้
ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  
      ๒.๑๗  ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ใช้เพลงประกอบท่าทางเพื่อ
ส่งเสริม การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น  
๓.  ผลการดำเนินงาน 
           ๓.๑  เด็กอนุบาล ๒ - ๓  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
           ๓.๒  เด็กอนุบาล ๒ - ๓ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 
           ๓.๓  เด็กอนุบาล ๒ - ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ระดับ  
ยอดเยี่ยม 
           ๓.๔  เด็กอนุบาล ๒ – ๓ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา 
ความรู้ได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
๔. จุดเด่น     
            เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  โดยรวมแล้วเป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานกำหนด มีความพร้อมท่ีจะเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพราะ      
         ๔.๑  ครูทุกคนช่วยกันหาเทคนิคและวิธีการหลากหลายในการจัดประสบการณ์ไม่ให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย  
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน   
           ๔.๒  เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็น เด็กทุกคนได้ลงมือทำ และมีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์ 
           ๔.๓  การจัดกิจกรรม มีการเตรียมอุปกรณ์พร้อม เพียงพอสำหรับเด็กทุกคน      
        ๔.๔  ครูเสริมแรงบวกตลอดเวลา ครูให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค      
       ๔.๕  มีการนำเด็กออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเปล่ียนบรรยากาศ         
         ๔.๖  การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาดน่าดู  น่าอยู่ ปลอดภัย      
         ๔.๗  ครูดูแลเอาใจใส่เด็ก ให้ความรักความอบอุ่น เช่น ด้วยการสัมผัส โอบกอดอย่างนุ่มนวล  
๕.  จุดควรพัฒนา 
         ในการพัฒนาความพร้อมของเด็ก  ๔  ด้าน  ยังมีบางด้านท่ีมีจุดต้องพัฒนา เช่นด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ การใช้ประโยคคำถามว่า “ท่ีไหน” “ทำไม”  โดยครูควรใช้กิจกรรม
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พัฒนาด้านสติปัญญาสอดคล้องกับสภาพท่ีพึงประสงค์ คำนึงถึงศักยภาพและวัยของเด็ก ตลอดจนการใช้เทคนิค/
วิธีการ  การจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้มากขึ้น  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารดี มีประโยชน์ ครูต้องคอยแนะนำให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายโดยผ่านส่ือหรือกิจกรรมกลางแจ้งและ
ดูแลอย่างใกล้ชิด  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม ด้านวิชาการ  ด้านครูและ
บุคลากร  ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

๒.๑  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบครบถ้วน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐  ภายในมีการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

๒.๒  จัดครูครบช้ันเรียน ตามความถนัดและตรงวิชาเอก 
          ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษา 
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
        ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน  ส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
          ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู  
อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนา  เช่น คอมพิวเตอร์  ห้องศูนย์ส่ือฯ 
         ๒.๖  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นต้น 
๓.  ผลการดำเนินงาน   
          นักเรียนของโรงเรียนวัดเสาะงกลางได้แสดงออกถึงความสนใจ มีความสุขในการทำงานศิลปะ ดนตรี   
งานปั้นงานประดิษฐ์ การแสดงประกอบท่าทางประกอบเพลง  ผ่านจินตนาการของตนเองดังผลสะท้อนต่อไปนี้                                                                                        
       ๓.๑  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                      
         ๓.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ผลการประเมินของคณะกรรมการ  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                      
          ๓.๓  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                      
         ๓.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ผลการประเมิน อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม                      
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          ๓.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครู  ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
        ๓.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 
๔. จุดเด่น 
      มีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  จัดครูตรง
วิชาเอก  และความถนัดเพียงพอกับช้ันเรียน จัดสภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งครูเข้ารับ
การอบรมทุกครั้งท่ีมีการอบรม  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน 
และการจัดการเรียนการสอน  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  นำผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป                                                      
๕.  จุดควรพัฒนา 
        การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครู  การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปฐมวัยกับผู้ปกครองและชุมชน   เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมมากขึ้น                                                    
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.  กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
        ๒.๑  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ                   
         ๒.๒  ครูจัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
        ๒.๓  ครูจัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
       ๒.๔  ครูจัดให้เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น                                                                                                                                                 
        ๒.๕  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น 
        ๒.๖  ครูใช้วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรบัปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
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๓.  ผลการดำเนินงาน                                                                                                                     
         ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ผลการประเมิน อยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม                      
         ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม                      
         ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม                       
         ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม    
๔.  จุดเด่น 
        ผู้เรียนสามารถเข้าแถวทำกิจกรรมต่าง ๆ เก็บของเล่นเข้าท่ี การเข้าแถวรับประทานอาหาร รู้จักการรอ
คอยและปฏิบัติตามกฎกติกาได้  อีกท้ังเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยมีจุดเต่นดังต่อไปนี้ 
          ๔.๑  คณะครูอนุบาล ๒ – ๓ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพฒันาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว   
         ๔.๒  เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ    

๔.๓  จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
๕.  จุดควรพัฒนา 
        การนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กของทุกช้ันไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กในปี
การศึกษาต่อไป  

ครูพัฒนาตนเองในด้านการจัดประสบการณ์  การใช้เทคนิค/นวัตกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัย  
ความสามารถ และความต้องการของเด็ก นำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพจากเพื่อนครูด้วยกัน  หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีจะทำให้ผลการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม (ปฐมวัย ) 
๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๒.  นำเสนอขอ้มูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                                                                            
         การจัดประสบการณ์ การจัดกิจวัตรประจำวัน จัดโดยมุ่งเน้นพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน ตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
          ๑.๑  เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ี
เส่ียงอันตราย  
       ๑.๒  เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  
       ๑.๓  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วน
ร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมี 
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐาน
ครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรง  
        ๑.๔  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้ส่ือ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                                         
     โรงเรียนดำเนินการบริหารและการจัดการ  ดังนี ้
     ๒.๑  โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย
ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
          ๒.๒  จัดครูได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน คืออนุบาล ๒ – ๓ มีครูเข้าสอนครบช้ัน 
          ๒.๓  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์สำคัญในการ
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ออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และ
ครอบครัว ด้วยการส่งให้อบรม และจัดหาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้ศึกษา 
         ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้  
          ๒.๕  จัดให้มีบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับ
ครู อำนวยความสะดวก  และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุและอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู     
         ๒.๖  โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ 
อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีโรงเรียน
กำหนดและดำเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
           ๒.๗ ท่านผู้บริหารนำกระกวนการโมเดล 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ                                                                                 
        ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ดังนี้ 
          ๓.๑  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว                                                                   
         ๓.๒  ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ
ตามความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ  ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
         ๓.๓  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุม 
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น  
คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น  
         ๓.๔  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผล
การประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
๓.  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
        โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ในระดับช้ันอนุบาล ๒–๓  ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี เป็นการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ    
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       วัตถุประสงค์เพื่อ                                                                                                                                    
        ๑.  พัฒนา เสริมสร้าง ฝึกฝนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียนระดับอนุบาล                          
          ๒.  เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
          การดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีปฏิบัติ 
          ๑.  ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ระดับช้ันอนุบาล 
        ๒.  ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐                                                                                                 
         ๓.  เตรียมบทบาทของครูผู้สอนอนุบาล ๒ – ๓ ในฐานะผู้จัดกิจกรรม เช่นกิจกรรมยิ้มสวยฟันสะอาด  
          ๔.  กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ปกติ                                                                                         
          ๕.  จัดกิจกรรมตามกำหนด                                                                                                                    
        ๖.  ประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
 ๗.  รับการนิเทศการสอนจากฝ่ายบริหาร                                                                                                      
          ๘.  รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ 
 ๙.  นำผลการดำเนินงานท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ในปีต่อไป       
 แผนการดำเนินงาน  
         ๑.  บันทึกการเสนอกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ                                                                                     
          ๒.  แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ                                                                        
         ๓.  เขียนแผนการจัดกิจกรรมลงในแผนปฏิบัติราชการประจำปี     
                 
    ระยะเวลาในการดำเนินงาน                                                                           
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน                                                                                                    

คร้ังที่ กิจกรรม 
เวลา
(นาที) 

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดีและหรือ 
คุณธรรม จริยธรรม 

๑ กิจกรรมความปลอดภัยในวัยเด็ก ๔๐ พึ่งพาตนเอง/การเล่นร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความ
ขัดแย้ง /ความกล้าแสดงออก 

๒ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายและให้
เกียรติกัน 

๔๐ การเคารพสิทธิของผู้อื่น/การอยู่ร่วมกัน/มารยาทการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น/การปฏิบัติตามกฎ กติกา / การเล่นร่วมกัน 

๓ กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา  ๔๐ มีอิสรภาพ/มีจิตสาธารณะ/เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ผู้อื่น/มีน้ำใจ/มี
ความรับผิดชอบ/ความกล้าแสดงออกที่ดี 

๔ กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอน ๔๐ มีคุณธรรม/จริยธรรม/มีสมาธิ/ความรับผิดชอบ/ความ
เมตตา กรุณา 

๕ กิจกรรมวันสำคัญ ๔๐ การปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้ปกครอง/มีคุณธรรม/
จริยธรรม/การทำบุญ/ความเอื้อเฟื้อ/รู้จกการเป็นผู้ให้ 

๖ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ 

๔๐ เคารพ กฎ กติกา /ความรับผิดชอบ/ ความมีวินัย/ 
มีคุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยมท่ีดี 
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คร้ังที่ กิจกรรม 
เวลา
(นาที) 

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดีและหรือ 
คุณธรรม จริยธรรม 

๗ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  ๔๐ การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น/การรอคอย/การแบ่งปัน/
การเป็นผู้ฟังท่ีดี/ความกล้าแสดงออก/ความร่วมมือ การ
เป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี 

๘ กิจกรรมสังฆทานบุญ ๔๐ เป็นการทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระของ
โรงเรียนฝึกการเป็นผู้รู้จักให้/เสียสละ 

๙ กิจกรรมยิ้มสวยฟันสะอาด ๔๐ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทักษะด้านร่างกายและ
สุขอนามัย 

๑๐ กิจกรรมพลเมืองดีท่ีน่ารัก ๔๐ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ วินัย/เคารพกฎ กติกา/การ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น/เคารพสิทธิผู้อื่น/รับผิดชอบ/รู้หน้าท่ี 

 
การวัดผลประเมินผล   
          ๑.  ตรวจใบงาน   
         ๒.  สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมประจำวัน 
ผลการปฏิบัติงาน   
         ๑.  นักเรียนอนุบาล ๒ – ๓ จำนวน  ๓๒  คน ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาฝึกฝนให้มีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดี    
                 ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ๓  ดาว  จำนวน  ๓๐  คน  คิดเป็นร้อยละ    ๙๓.๗๕                                                 
                 ระดับคุณภาพ  ดี       ๒  ดาว  จำนวน   ๒  คน    คิดเป็นร้อยละ   ๖.๒๕ 
                 ระดับคุณภาพ  พอใช้  ๑  ดาว  จำนวน   -   คน   คิดเป็นร้อยละ     -                                                    
ผลเป็นท่ีน่าพอใจ                                                                                                                                     
        ๒.  พ่อ แม่ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่าง  ครู  ผู้ปกครองและนักเรียน                                                                                                              
          ๓.  กิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อครู /ผู้ดูแลเด็ก สามารถนำไปส่งเสริม และพัฒนาฝึกฝนให้เด็กมีคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี    
ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จ                                                                                                                     
           ๑.  ความพร้อมของเด็ก                                                                                                                        
           ๒.  กิจกรรมน่าสนใจสำหรับเด็ก                                                                                                                  
           ๓.  ความเอาใจใส่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง                                                                                                        
         ๔.  การเสริมแรงบวกด้วยการให้รางวัลและชมเชย 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.  กระบวนการพัฒนา 
         สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและตามมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้
ยังพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอนุรักษ์การแสดงกลองยาวที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของ
คนไทยและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 -  มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามเกณฑ์การประเมิน 
 -  มีการสอนท่ีเน้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกระดับช้ัน  และจะมี
การทดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในรูปแบบของข้อสอบของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 -  มีการวัดสมรรถภาพนักเรียน  และติดตามภาวะโภชนาการ 
 -  จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยและมี 
จิตสาธารณะ 
 -  มีระบบดูแลนักเรียนคอยช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา  สุขภาพ  พฤติกรรม  
โดยครูประจำช้ันคอยดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
 ๓.  ผลการดำเนินงาน 

มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘๓.๐๗ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ๗๗.๖๕ ดีเลิศ ดีเลิศ 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร  
และการคิดคำนวณ  (ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์) 

๗๓.๗๕ 
 

ดี ดีเลิศ 

   ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียน  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  (คิดวิเคราะห์) 

๙๔.๙๒ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

   ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (การงาน) ๗๖.๐๕ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
   ๔)  มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (คอมพิวเตอร์) 

๗๒.๖๐ 
 

ดี ดีเลิศ 

   ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
( ผลสัมฤทธิ์ ป.๑ – ม.๓ ) 

๗๓.๐๐ 
 

ดี ดี 

   ๖)  มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
( การงาน)  

๗๕.๕๙ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๘.๔๙ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   ๙๘.๘๗ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย 

         (การประเมินคุณลักษณะ) 
   ๒)  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (โครงการ 
วันสำคัญต่างๆ และโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย)  

๘๖.๕๐ 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
(บันทึกพฤติกรรมของแต่ละช้ันและโครงการพัฒนากิจกรรม
ประชาธิปไตย) 

๘๓.๑๐ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

   ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  (สมรรถภาพ + ภาวะ
โภชนาการ) 

๘๕.๔๗ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๔.  จุดเด่น 
-  ผู้เรียนในระดับข้ัน ป.๑ มีพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้รวม ๒ สมรรถนะอยู่ในระดับดีมาก 

          -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  โดยครูมีความต้ังใจฝึกทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียน   
 -  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 -  นักเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และจิตอาสาส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ 

-  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีมารยาทมี
ระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของขุมซนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การยิ้ม การไหว้ทักทาย  การมีจิตสาธารณะ 
 ๕.  จุดควรพัฒนา 
          - ผู้เรียนในระดับข้ัน ป.๔ -ป.๖ ควรพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
(ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์) การนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  
          - ผู้เรียนควรพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (คอมพิวเตอร์) ให้ถูกวิธี
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน / การเรียนมากกว่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   

43 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.  กระบวนการพัฒนา 
 -  ประชุม  วางแผน  ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 -  ผู้บริหารมีการนำกระบวนการทางเทคโนโลยีมาสร้างเป็นโมเดลเพื่อช่วยให้การบริหารงานมีความทันสมัย
และเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นมีความทันสมัย รวดเร็วมากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา 
          -  ดำเนินงานตามแผน 
 -  กำกับ  นิเทศ  ติดตาม  อย่างน้อยทุกเดือน 
 -  ครูผู้รับผิดชอบรายงานโครงการ เมื่อส้ินสุดการดำเนินงาน 
 -  สนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรได้พัฒนาตามวิชาชีพ 
๓.  ผลการดำเนินงาน 

 มาตรฐาน/ประเด็น 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ ๓ ดี ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ ๓ ดี ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ ๓ ดี ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๔.  จุดเด่น 
 -  ทุกโครงการในแผนปฏิบัติราชการ  ประสบผลสำเร็จ 
 -  การมีส่วนร่วมที่ดีของบุคลากรในโรงเรียน  ทำให้งานประสบผลสำเร็จ 
๕.  จุดควรพัฒนา 
 - ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มากกว่านี้โดยอาจมีการช้ีแจงผู้ปกครองผ่านส่ือหรือวันประชุมผู้ปกครอง 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 - สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ด้านอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน  ยังไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
โดยทางโรงเรียนกำลังดำเนินการระดมทุนของบประมาณในการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.  กระบวนการพัฒนา 
 -  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีท่ีเน้นการเรียนรู้แบบ STEM  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรฯ นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะ สามารถสรุปองค์ความรู้  แสดงความคิดเห็น  และนำเสนอผลงาน  
อีกท้ังนักเรียนก็ยงันำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 -  ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยโดยผ่านส่ือออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายข้ึน    
และโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรวดเร็วและทันสมัย  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติมท่ีหลากหลาย 
 -  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  เพื่อให้นักเรียนรักครู  และครูรัก
นักเรียน  สามารถเรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 -  มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  และ 
หลังเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลในการเรียนของตนเองเพื่อให้นำผลไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
 -  ครูและผู้ปกครองร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 
           -  ครูนำเอาส่ือ ICT มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามา
มีช่วยร่วมในชีวิตประจำวันคนเรามากยิ่งขึ้น 
๓.  ผลการดำเนินงาน 

 มาตรฐาน/ประเด็น ผลการประเมิน 
ระดับ
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นสำคัญ  (แบบประเมินของครู) 

ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู ้

ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับ ๓ ดี ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับ ๓ ดี ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ระดับ ๔ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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๔.  จุดเด่น 
 -  คณะครูมีความต้ังใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของนักเรียน 
 -  คณะครูทราบข้อมูลของนักเรียนทุกคนโดยมีการตั้งไลน์กลุ่มในแต่ละห้องโดยเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม
ไลน์กลุ่มเพื่อรับทราบส่ิงท่ีเกิดขึ้นต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียนหรือความเคล่ือนไหว  ข่าวสารจากทางโรงเรียน คุณครู  
จึงให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี ตรงตามความต้องการของแต่ละคน เช่น  สุขภาพ  ครอบครัว  เป็นต้น 
 - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 - ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 - ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๕.  จุดควรพัฒนา 
 -  ด้านแหล่งเรียนรู้  ยังมีน้อยอยู่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนยังต้องปรับปรุงต่อไปอีก    
 -  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทางคณะครูต้องเสาะหาความสามารถด้านอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูท่ี้
หลากหลายต่อไป 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (ขั้นพืน้ฐาน) 
๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
๒.  นำเสนอขอ้มูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ ปัจจัยสนับสนนุ 

๑. โครงการพัฒนาวิชาการ - นักเรียนในระดับช้ัน ป.๓ , ป.๖ , ม.๓  
  มีผลสอบ RT อยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 
  ส่วนผลสอบ O-NET ป.๖ และ ม.๓ มีค่าเฉล่ียเป็นลำดับท่ี ๑               
   ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และสูงกว่าระดับประเทศ     
   คิดเป็นร้อยละ ๕๐   

๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   รายวิชาคณิตศาสตร์ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  จัดขึ้น ร้อยละ ๙๐  
- ผลสอบ O-Net สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓. โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
   ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน การฝึกทักษะทาง 
  ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๑๐๐   
- นักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา 
  ภาษาอังกฤษดีขึ้น ร้อยละ ๘๐  
- ผลสอบ O-Net สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมใน การฝึกทักษะทาง 
  วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐   
- นักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา 
  วิทยาศาสตร์ดีขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
- ผลสอบ O-Net สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   รายวิชาภาษาไทย 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  จัดขึ้น ร้อยละ ๙๐  
- ผลสอบ O-Net สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. โครงการห้องสมุดมีชีวิต - นักเรียนมาใช้บริการของห้องสมุด และร่วมกิจกรรม 
  ต่าง ๆ ของห้องสมุดของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  
  ร้อยละ ๘๐  

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย - นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ และ อนุบาล ๓ ทุกคน 
   เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐  
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ชื่อโครงการ ปัจจัยสนับสนนุ 

๘. โครงการพัฒนาการอ่านคล่อง  
   การเขียนคล่อง 

-นักเรียนมีพัฒนาในการอ่านคล่อง  
 การเขียนคล่อง ร้อยละ ๘๕ 
-นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเขียน ร้อยละ ๘๕  
-นักเรียนอ่านออกเขียนได้เมื่อส้ินปีการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  
-นักเรียนเห็นความสำคัญ รัก และภูมิใจในภาษาไทย  
 ร้อยละ ๑๐๐  
- ในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ ยังคงต้องพัฒนาและปรับปรุง 

๙. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  
   ระดับภาค และระดับประเทศ 

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
   ในทุกระดับ แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙  
   ทำให้การแข่งขันหลายรายการถูกยกเลิก ทำให้ผลการพัฒนา 
   ของโครงการไม่ชัดเจน 

๑๐. โครงการโรงเรียนคุณธรรม - ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม 
  จริยธรรมอันดีงาม ร้อยละ ๙๕ 

๑๑. โครงการการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน - นักเรียนมีใจรักการกีฬา และ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ร้อยละ ๑๐๐  
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกล 
  จากยาเสพติด ร้อยละ ๑๐๐   
- นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๕ 
๑๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการท่ีดี 
     เพื่อคุณภาพชีวิต 

- นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า 
  และปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐  
- นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้จากการรับประทาน 
  อาหารในโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการ 
  เลือกอาหารท่ีมีประโยชน์ และ ปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๔. โครงการยุวชนประกันภัย ในโรงเรียน - นักเรียนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และห่างไกลจากสาร 
  เสพติดทุกชนิด ร้อยละ ๙๘  
- จากผลการดำเนินงานตามโครงการเป็นผลช่วยสนับสนุน 
  ให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา  
  ๒๕๖๓ 
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ชื่อโครงการ ปัจจัยสนับสนนุ 
๑๕. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

  ร้อยละ ๑๐๐   
- โรงเรียนวัดเสาธงกลางมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ท่ีมีมาตรฐาน ร้อยละ๑๐๐  
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 
  ในโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ท้ังผู้บริหาร ครูผู้สอน 
  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
  ร้อยละ ๙๐ 

๑๖. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - นักเรียนได้รับการบริการด้านสุขอนามัยและเป็นผู้มี 
  สุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง ร้อยละ ๙๕  

๑๗. โครงการกิจกรรมชุมนุม - นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
  ชุมนุมท่ีตนช่ืนชอบ 

๑๘. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - คณะครูนักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และผู้มี 
  ส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐   
- การดำเนินการกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการสำเร็จ 
  ลุล่วงทุกกิจกรรม ร้อยละ ๘๐  

๑๙. โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา - เด็กท่ีอยู่ในเขตบริการและนอกเขตบริการได้เข้าเรียน  
  ร้อยละ ๑๐๐  

๒๐. โครงการประกันคุณภาพภายใน - ผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 
  เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๑. โครงการโลกกว้างทางการศึกษา - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ  
  แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ 
  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ปิดการให้บริการ และมีมาตรการไม่ให้ร่วม  
  กลุ่มคนจำนวนมาก ทำให้โครงการต้องหยุดชะงกั ทำให้ผลการ 
  พัฒนาของโครงการไม่ชัดเจน 

๒๒. โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
     และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการ  
  ปรับปรุง และแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ  
  ร้อยละ๑๐๐  

๒๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี - อาคารสถานท่ีท่ีชำรุดทรุดโทรมได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม
เพื่อให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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ชื่อโครงการ ปัจจัยสนับสนนุ 
๒๔. โครงการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตย - นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ 

- นักเรียนสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ ร้อยละ๘๐ 
- นักเรียนรู้จักหน้าท่ีของตนเอง ร้อยละ ๘๐  
- นักเรียนมีความสามัคคีและรู้จักเสียสละ ร้อยละ๘๐  

๒๕. โครงการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน - โรงเรียนนำสินค้าท่ีมีคุณภาพมาขายและราคาถูกหรือ 
  เท่าเทียมท้องตลาด ร้อยละ ๙๐  
- การนำผลประโยชน์มาใช้ในกิจกรรมโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐  

๒๖. โครงการออมทรัพย์นับเงินล้าน - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ทุกคนมีเงินฝากเพื่อการออมทรัพย์ 
  ทุกคนมีเงินฝากเพื่อการออมทรัพย์   ร้อยละ  ๘๐ 

๒๗. โครงการโรงเรียนสวยด้วยการอนุรักษ์  
     พลังงาน และ ส่ิงแวดล้อม 

- บุคลากรร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมของ  
  โรงเรียนและสังคมรอบตัว ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๘. โครงการการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
     สู่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

- บุคลากรโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ยึดมั่นในหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมี 
  คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๙. โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู ่
  ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ 
  โรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดการอยู่ค่ายพักแรม 
  ลูกเสือ-เนตรนารีได้เนื่องจากมีมาตรการไม่ให้ร่วม กลุ่มคน 
  จำนวนมาก ทำให้โครงการต้องหยุดชะงัก เป็นผลทำให้ผลการ 
  พัฒนาของโครงการไม่ชัดเจน 

๓๐. โครงการพัฒนาบุคลากร - บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐  
- ครูพัฒนาตนให้ เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ ๖๕ 

๓๑. โครงการนิเทศภายใน - การบริหารงานท้ัง ๔ งาน บรรลุภารกิจ ร้อยละ ๙๐  
- ครูมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ร้อยละ ๙๐ 

๓๒. โครงการวันแห่งความสำเร็จ - นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการสำเร็จการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  
๓๓. โครงการระดมทรัพยากร และการลงทุน  
     เพื่อการศึกษา 

- องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน ให้ความร่วมมือ 
  จากการขอความร่วมมือ ร้อยละ ๘๐  
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ชื่อโครงการ ปัจจัยสนับสนนุ 
๓๔. โครงการส่ือสารเพื่อการศึกษา - นักเรียนและผู้ปกครองทราบข่าวสารในโรงเรียน ร้อยละ ๙๕ 
๓๕. โครงการประชุมผู้ปกครอง - ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  มีความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  
  ให้ความร่วมมือหาทางกันป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนา 
  โรงเรียน และนักเรียน ร้อยละ ๘๐ 
- มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๙๐  

๓๖. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย - นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความ 
  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ ๘๕  
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่ออนรุักษ์  
  วัฒนธรรมไทย มีความภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการ 
  แสดงออกถึงความเป็นไทย ร้อยละ ๘๕ 

๓๗. โครงการวันสำคัญ - นักเรียนปฏิบัติตามประเพณีทางศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
  ได้ร้อยละ ๙๐  
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน  
  ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   

51 

๓.  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยใน
สถานศึกษารวมท้ังสร้างต้นแบบ การดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี” 
 กระบวนการทำงาน 
  ๑. สถานศึกษาจัดทำแผนสถานศึกษาปลอดภัย  
  ๒. สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓. ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดข้ึน
ภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมท้ัง
สร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 
  ๔. ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้  โดยการจัดทำคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย จัดประชุม ช้ีแจงแนว
ปฏิบัติให้ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทราบ   
  ๕. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖. รับการประเมิน /ตรวจสอบการดำเนินโครงการโดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และหน่วยงานภายนอกอนัได้แก่กองความปลอดภัยแรงงานกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  ๗. ประเมิน ตัดสินการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรับรางวัล 
 ผลการดำเนินการ 
  ๑. นักเรียน 
   นักเรียนเกิดความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
  ๒. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
   สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศทางวิชาการท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓. ครู 
   ครู มีแนวทางปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
  ๔. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  ๕. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป็นต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา  
นักเรียน ครูและบุคลากรปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี  ชีวีมีสุข  มีรางวัลเป็นเครื่องรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดภัย 
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ตอนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
ระดับปฐมวัย 
 ๑.  สรุปผล   
 มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
  ๑.๑ จุดเด่น  
             เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง   
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โดยรวมแล้วเป็นไปตามท่ีมาตรฐานกำหนด มีความพร้อมท่ีจะเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีจุดเด่นดังนี้                                                           
            ๑.  ครูทุกคนช่วยกันหาเทคนิคและวิธีการหลากหลายในการจัดประสบการณ์ไม่ให้เด็กเกิดความ
เบ่ือหน่าย  เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
            ๒.  เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็น เด็กทุกคนได้ลงมือทำ และมีส่วนร่วม
ในการจัดประสบการณ์ 
            ๓.  การจัดกิจกรรม มีการเตรียมอุปกรณ์พร้อม เพียงพอสำหรับเด็กทุคน      
            ๔.  ครูเสริมแรงบวกตลอดเวลา ครูให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค     
             ๕.  มีการนำเด็กออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเปล่ียนบรรยากาศ      
             ๖.  การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาดน่าดู  น่าอยู่ ปลอดภัย      
             ๗.  ครูดูแลเอาใจใส่เด็ก ให้ความรักความอบอุ่นเช่น ด้วยการสัมผัส โอบกอดอย่างนุ่มนวล  
  ๑.๒ จุดควรพัฒนา  
                ในการพัฒนาความพร้อมของเด็ก  ๔  ด้าน  ยังมีบางด้านท่ีมีจุดต้องพัฒนา เช่น ความสามารถใน 
การแสวงหาความรู้ ในการค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆตามวิธีการของตนเอง  การใช้ประโยคคำถามว่า  
“ท่ีไหน” “ทำไม”โดยครูควรใช้กิจกรรมพัฒนาด้านสติปัญญาสอดคล้องกับสภาพท่ีพึงประสงค์ คำนึงถึงศักยภาพ
และวัยของเด็ก ตลอดจนการใช้เทคนิค/วิธีการ การจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้มากขึ้น 
 และมีความหลากหลายมากขึ้น  
 ๒.  แนวทางการพัฒนา  
  นำผลการประเมินเด็กด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  สติปัญญา ของอนุบาล ๒ - ๓ มาใช้ใน
การปรับปรุงกิจกรรมและการจัดประสบการณ์ให้เด็ก  และให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 ๓.  ความต้องการช่วยเหลือ  
  ด้านงบประมาณ นำมาปรับปรุงอาคารเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ให้สวยงาม น่าอยู่ 
ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้  นำมาซื้อส่ืออุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ และจำนวนเด็กในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                                                                                      
  ๑.๑ จุดเด่น 
   ๑.  มีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น                              
               ๒.  จัดครูตรงวิชาเอก  และความถนัดเพียงพอกับช้ันเรียน                                                                           
               ๓.  จัดสภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                          
               ๔.  ส่งครูเข้ารับการอบรมทุกครั้งท่ีมีการอบรม                                                                                  
               ๕.  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน และการจัดการเรียนการสอน   
               ๖.  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง                                                                                                  
                ๗.  นำผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป                                                      
  ๑.๒ จุดควรพัฒนา 
   การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู  การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปฐมวัย กับผู้ปกครองและชุมชน   เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากขึ้น 
 ๒.  แนวทางการพัฒนา  
 ปรับปรุงหลักสูตรในด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น  เช่น การออกแบบจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุม 
พัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
สำหรับครู อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์และพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
 ๓.  ความต้องการช่วยเหลือ  
  ด้านงบประมาณ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ SMART TV  พร้อมใช้งานให้ครูปฐมวัยได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลท่ีต้องการคำตอบ                   
            ด้านวิชาการ การจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญการจัดการศึกษาปฐมวัย               
จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การผลิตส่ือการสอนท่ีน่าสนใจ 
          ด้านบุคลากร  ควรส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  เช่นการ
ออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจเหมาะกับวัยของเด็ก   
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ๑.๑ จุดเด่น 
   ๑.  คุณครูอนุบาล ๒ – ๓ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว   
                     ๒.  เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ                         
                   ๓.  จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
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           ๑.๒ จุดควรพัฒนา 
   ควรมีห้องเรียนท่ีเพียงพอกับจำนวนเด็กท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกปีและการนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กของทุกช้ันไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กในปีการศึกษาต่อไป 
 ๒.  แนวทางการพัฒนา  
  ครูพัฒนาตนเองในด้านการจัดประสบการณ์ การใช้เทคนิค/นวัตกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัย  
ความสามารถ และความต้องการของเด็ก นำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพจากเพื่อนครู ด้วยกัน  หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีจะทำให้ผลการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จัดห้องเรียนให้เพียงพอ ภายใน ภายนอก ให้ปลอดภัย สะอาด อากาศถ่ายเท สวยงาม  
น่าอยู่ น่าเรียนมากยิ่งขึ้น 
 ๓.  ความต้องการช่วยเหลือ  
  ด้านงบประมาณ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ให้เพียงพอกับความต้องการและจำนวนเด็ก   
ใช้งบประมาณในการออกแบบกิจกรรม  การจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
             ด้านวิชาการ การจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญการจัดการศึกษาปฐมวัย                
จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดทำสารนิทัศน์  การผลิตส่ือการสอนท่ีมีความทันสมัยเหมาะสมกับวัย      
            ด้านบุคลากร  ควรส่งครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  เช่นการ
ออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ  เหมาะกับวัยของเด็ก 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.  สรุปผล 
  ๑.๑  จุดเด่น  
   -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                 -  นักเรียนมีจิตอาสา  ชอบช่วยเหลืองานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 
   -  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการท่ีทันสมัยทุกปี 
   -  คณะครูสอนเต็มตามศักยภาพ 
            ๑.๒  จุดควรพัฒนา 
   -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดับประเทศ จำนวน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ  
   -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าระดับประเทศ จำนวน  ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 
   -  สภาพแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ยังคงต้องได้รับการพัฒนาต่อไป  
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 ๒.  แนวทางการพัฒนา   
       - พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขขึ้นจากเดิมมากกว่าร้อยละ ๓ และเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ต่ำกว่าระดับประเทศ ท้ังในระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๓.  ความต้องการช่วยเหลือ   
  ๑.  บรรจุครูวิชาเอกเพื่อทดแทนครูท่ีย้ายและเกษียณ 
  ๒.  งบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ี 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการพัฒนาให้ดขีึ้นกว่าเดมิ 

 
ระดับปฐมวัย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
  ๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  ๒.  กระบวนการพัฒนา 

 ๒.๑  จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การออก
กำลังกาย โครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนมโรงเรียน การช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง    การตรวจสุขภาพ
ผู้เรียนจากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง การทด สอบสมรรถภาพทางกาย                                                             
          ๒.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมเคล่ือนไหวร่างกาย การทรงตัว  การใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน 
เช่น การทำท่าทางประกอบเพลง การเล่นกลางแจ้ง การเล่นอิสระ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์แต่
ละโรงเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์   กิจกรรมด้านดนตรีและการเคล่ือนไหว  กิจกรรมออกกำลังกาย  กิจกรรมกาย
บริหารหน้าเสาธง กิจกรรมกลางแจ้ง 

 ๒.๓  ฝึกกิจวัตรประจำวันในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น 
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  ก่อน – หลังการใช้ห้องน้ำ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ด่ืมน้ำสะอาดวัน
ละ ๖-๘ แก้ว        

 ๒.๔  ร่วมกันกำหนดและปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 ๒.๕  จัดประสบการณ์ หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 

ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องส่ิงเสพติดให้โทษ 
          ๒.๖  เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ ทำให้เด็กเกิดความสบายใจ ประเมิน
พัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม  และให้บันทึกผลการประเมินโดยครูประจำช้ัน
หรือครูท่ีเกี่ยวข้อง   
           ๒.๗  ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกโดยการเสริมแรงทางบวกด้วยการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชย       
          ๒.๘  ให้ประสบการณ์ด้านยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น จัดให้มี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ  วันพ่อ วันแม่  วันปิยะมหาราช  วันจักรี  วันรัฐธรรมนูญ  
กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันเด็ก  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี กิจกรรมเสริมประสบการณ์
เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ประเพณีไทย และท้องถิ่น               
         ๒.๙  ใช้เกม  ใช้เพลง  ใช้นิทาน  เป็นส่ือเพื่อให้เด็กมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหวกิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี   กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมการเรียน
วิชาดนตรีกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง  กิจกรรมศิลปะ  ฉีกปะ  ปั้นดินน้ำมัน  ดีดสี  เป่าสี วาดภาพ
ตามจินตนาการ  การระบายสีภาพ  
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  ๒.๑๐  จัดกิจกรรมการออมเงิน  กิจกรรมบันทึกความดี  เพื่อส่งเสริม การมีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง  มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น    
       ๒.๑๑  จัดกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม 
       ๒.๑๒  ใช้กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  ต้ังคำถามใน
ส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ     
       ๒.๑๓  ใช้หนังสือนิทานในมุมหนังสือให้เด็กอ่านและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย                                               
       ๒.๑๔  จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
และใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้       
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
  ๒.  กระบวนการพัฒนา 
  ๒.๑  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบ ครบถ้วนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการส่งเสริมพัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน                                                                                                      
           ๒.๒  จัดครูครบช้ันเรียน ตามความถนัดและตรงวิชาเอก ครูมีการผลิตส่ือเพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนด้วยตนเอง   มีการบันทึกกำหนดการสอน 
           ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ด้วยการเข้ารับการอบรมและ
ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น โครงการอบรมครูปฐมวัย  โครงการอบรมจิตวิทยาการดูแลเด็กปฐมวัย    
โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรปฐมวัย  โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับก่อน
ประถมศึกษา 
          ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน  ส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
เช่น มีมุมเล่านิทาน มุมหนังสือเด็ก มุมของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ ตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันท่ีดึงดูดความสนใจ
ให้น่าเรียนรู้ มีสถานท่ีทีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน และคำนึงถึงความปลอดของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมส่ือหลัก โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้ และใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์  ห้องศูนย์ส่ือฯ 
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          ๒.๖  เปิดโอกาสให้ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม   เช่น  การมี ส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 ๒.  กระบวนการพัฒนา 
  ๒.๑  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยครู
วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีการบันทึกของมูลนักเรียนรายบุคคล ทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน เช่น กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
            ๒.๒  ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขเช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจความสามารถ เช่น
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์แต่ละโรงเรียน   กิจกรรมสร้างสรรค์    กิจกรรมด้านดนตรีและการ
เคล่ือนไหว  กิจกรรมออกกำลังกาย  กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง   กิจกรรมกลางแจ้ง  
          ๒.๓  ครูจัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก ใช้ส่ือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เช่น รูปภาพ ของเล่น
เสริมสร้างพัฒนาการ เป็นต้น 
         ๒.๔  ครูจัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก เช่น มีมุมติดผลงานเด็ก มุมประสบการณ์ และการจัด
กิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พื้นท่ีสำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
         ๒.๕  ครูจัดให้เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น  
          ๒.๖  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
ใช้ส่ือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก เช่น รูปภาพ ของเล่นเสริมสร้าง 
       ๒.๗  มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และ
กิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ มีการบันทึกพัฒนาการเด็กโดยประเมินจากสภาพ
จริง วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม (ปฐมวัย) 
 ๑.  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
 ๒.  นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                                                                            
               การจัดประสบการณ์  การจัดกิจวัตรประจำวัน  จัดโดยมุ่ งเน้นพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน                       
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
   ๑.๑  เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และ
สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย  
               ๑.๒  เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้า
พูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกล้ัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริ ยธรรมตาม ท่ีสถาน ศึกษ ากำหนด ช่ืนชมและมี ความ สุขกับ ศิลปะ  ดนตรี  และการ เค ล่ือน ไห ว                      
                ๑.๓  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง  
                  ๑.๔  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ  ได้ 
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้   
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
          โรงเรียนดำเนินการบริหารและการจัดการ  ดังนี้ 
             ๒.๑  โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยออกแบบ
การจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น 
              ๒.๒  จัดครูได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับช้ันเรียน มีครูเข้าสอนครบช้ัน 
                     ๒.๓  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญใน
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การออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว ด้วยการส่งให้อบรม และจัดหาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไว้ให้ศึกษา อบรมในหลักสูตรต่างๆ เช่น โครงการ
อบรมครูปฐมวัย  โครงการอบรมจิตวิทยาการดูแลเด็กปฐมวัย    โครงการศึกษาดูงานครูและบุคลากรปฐมวัย  
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครู
เข้ารับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา 
               ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิด 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น 
ของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็ก มุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหา
ความรู้  
               ๒.๕  จัดให้มีบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่ อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู อำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู     
                ๒.๖  โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี
โรงเรียนกำหนดและดำเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
         ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ดังนี้ 

          ๓.๑  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ัง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว                                                                   
          ๓.๒  ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม  ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง
อิสระตามความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ  ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลาย
รูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
          ๓.๓  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับ
มุม ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น  คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น  
          ๓.๔  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ( ๓ มาตรฐาน ) 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปล

ความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๔.๗๕ ยอดเยี่ยม 

 ๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๓) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๔) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
          ๑)  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   ๕ ยอดเยี่ยม 
          ๒)  โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๓)  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๔)  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๕)  โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๕ ยอดเยี่ยม 

           ๖)  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๕ ยอดเยี่ยม 
          ๑) ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๒) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๓) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๕ ยอดเยี่ยม 
          ๔) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ 
 

ยอดเยี่ยม 
สรุปรวมผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๔.๙๒ ยอดเยี่ยม 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้ 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง 

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได้      
ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑      ระดับ ๒      ระดับ ๓       ระดับ ๔     ระดับ ๕ 
          (ปรับปรุง)          (พอใช้)              (ดี)               (ดีเลิศ)           (ยอดเยี่ยม)     
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ๒.  กระบวนการพัฒนา  
   -  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
    - มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
             -  ใช้กระบวนการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และรายวิชาเพิ่มเติมในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  โดยดูผลจากการประเมิน 
   -  มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามเกณฑ์การประเมิน 
            -  มีการสอนท่ีเน้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกระดับช้ัน 
             -  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.๑ 
            -  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน   การสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด 
            -  ครูในทุกระดับช้ันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
เน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  
             -  มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ท่ีเหมาะสม กับวัยของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
            -  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย ์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
             -  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผน การจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง 
การเข้า ไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา 
            -  เพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่นการเพาะเห็ดและนำเห็ดมาชุบแป้งทอดแล้วจำหน่ายให้กับผู้ท่ีสนใจ    
นักเรียนฝึกตีกลองยาวโดยไปร่วมงานกับชุมชนเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว เป็นต้น  
   -  มีการวัดสมรรถภาพนักเรียน  และติดตามภาวะโภชนาการอย่างสม่ำเสมอ 
   -  จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
และมีจิตสาธารณะ 
   -  มีระบบดูแลนักเรียนคอยช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ  เช่น ครอบครัว การจัดหา
ทุนการศึกษาพฤติกรรม โดยครูประจำช้ันคอยดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
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 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ๒.  กระบวนการพัฒนา 
   -  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา 
             -  ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            -  ประชุม  วางแผน  ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
   -  นำจุดท่ีควรพัฒนามาวางแผนร่วมกัน จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดขอบ 
             -  ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
            -  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
   -  สนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรได้พัฒนาตามวิชาชีพ 
 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ๒.  กระบวนการพัฒนา 
   -  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะ
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบ STEM โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตรฯ นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะ สามารถสรุปองค์ความรู้ แสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอผลงาน อีกท้ังยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   -  ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายข้ึน  
             - โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ 
   -  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  เพื่อให้นักเรียนรักครูและครู
รักนักเรียน  สามารถเรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
             -  จัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
   -  มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
และหลังเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลในการเรียนของตนเองเพื่อให้นำผลไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
   -  ครูและผู้ปกครองร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม ( ข้ันพืน้ฐาน ) 
๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีเลิศ 

๒.  นำเสนอขอ้มูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลายโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นดังนี้ 
            -  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            -  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
            -  จัดทำค่ายบูรณาการและค่ายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           -  โครงการออมทรัพย์นับเงินล้านส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม 
            -  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
            -  จัดระบบแนะแนวนักเรียน และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน 
           -  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียนและนำไปไว้ในเว็ปไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้า
ไปหาความรู้ 
  -  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
  -  โครงการวันสำคัญต่างๆ ( วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันลอยกระทง วันมหาธีรราชเจ้า ) 
  -  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  -  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
            -  โครงการธนาคารขยะโดยร่วมกับบริษัทสี TOA เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ๓ มาตรฐาน ) 
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ๔.๒๕ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
          ๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารและ 
การคิดคำนวณ 

๓ ดี 

 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๕ ยอดเยี่ยม 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การส่ือสาร 

๔ ดีเลิศ 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
 ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ๔.๒๕ ดีเลิศ 
          ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนด 

๕ ยอดเยี่ยม 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ ดีเลิศ 
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

๔ ดีเลิศ 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ๓.๘๓ ดี 
           ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
กำหนดชัดเจน  

๔ ดีเลิศ 

           ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
  ๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๓ ดี 

           ๔)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 
 ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ 

           ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 
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องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นสำคัญ 

๔ 
ดีเลิศ 

          ๑)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔ 
ดีเลิศ 

          ๒)  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้  

๔ 
ดีเลิศ 

  ๓)  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 
          ๔)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนนอย่างเป็นระบบและ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔ ดีเลิศ 

 ๕)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๔ ดีเลิศ 

สรุปรวมผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

๓.๙๔ ดีเลิศ 

 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 
๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช ้
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง 
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได้      
ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑       ระดับ ๒     ระดับ ๓         ระดับ ๔     ระดับ ๕ 

                      (ปรับปรุง)           (พอใช้)             (ดี)                 (ดีเลิศ)           (ยอดเย่ียม) 
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ภาคผนวก 
 

- ผลการประเมินภายนอกรอบส่ี 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ บางส่วน 
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คำสั่งโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
ท่ี ......../ ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกับ
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ระบุให้สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำสเนอรายงาน
ผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นประจำทุกปี ทางโรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อทำหน้าท่ี
จัดทำรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

1. นายสุรศักดิ์  ทองแท้   รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายรัฐเขตต์  หิรัญ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
3. นางสาวกนกพร  นนท์ศิร ิ  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
4. นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5. นางสาวกัญชญา  ผารัตน์    ครู คศ.๑   กรรมการ 
6. นางสาวอิสรา  บุญเต็ม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
7. นางสาวศิริพร  นาคเนนัย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
8. นายเกรียงไกร  วาปีเน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
9. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
10. นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                              
                                                           
                                             ลงช่ือ 

             (นายกิตติศักดิ์  ปัจจวงษ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)          
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) อำเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ท้ังนี้ให้โรงเรียนนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินภายในไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 
 

ลงช่ือ  
  (นายกิตติศักดิ์   ปัจจวงษ์)  

   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)  
 
 
 

ลงช่ือ  
  (นายสุวรรณ  ด้วงสุข)  

                                                                           ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                                         โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี๖ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาต้องดำเนินการกำหนด
มาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ
ดำเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาและขอประกาศค่า
เป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน                จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ หากมีประกาศอื่นใดท่ีขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกและใช้ประกาศนี้แทน  

ประกาศ  ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 

            (นายชำนาญ  โพธิ์เอม)  
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
   (นายสุวรรณ  ด้วงสุข)  

                     ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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แนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การกำหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ ปฐมวัย โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี
ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนได้ 

๑) เด็กร้อยละ ๙๐ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒) เด็กร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดี 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนรวมทั้งเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
ได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง และต่อผู้อื่น 
๔) เด็กร้อยละ ๙๐ รู้และปฏิบัติตนท่ีหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
๕) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

๑.๒ มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

๑)เด็กร้อยละ ๙๕ ร่าเริง แจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 
๒) เด็กร้อยละ ๙๐ กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบ
เพลง จังหวะ และดนตรีได้ และสร้างผลงานศิลปะ ได้เหมาะสมตามวัย 
๔) เด็กร้อยละ ๙๐ มีความเมตตา กรุณา  มีน้ำใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
๕) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง 

๖) เด็กร้อยละ ๙๐ รู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย และรู้จักอดกล้ันต่อส่ิงเร้าใจ
ท่ีมากระทบหรือพบเห็น 
๗) เด็กร้อยละ ๙๐ มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๘) เด็กร้อยละ ๙๐ ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

๑) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้
เหมาะสม 
๒) เด็กร้อยละ ๙๐ มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง 

 

๔) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน รวมทั้งท้ิงขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเอง 
๕) เด็กร้อยละ ๙๕ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
๖) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเล่นหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น และยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
๗) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
๑) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

๒) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถ จับคู่ เปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุ่ม และเรียงลำดับ
เหตุการณ์ได้ 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และค้นหา
คำตอบโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเองได้ 
๔) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
๕) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถ สามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณ์หรือการกระทำได้ 
๖) เด็กร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๗) เด็กร้อยละ ๙๐ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคล่ือนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ 
๘) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก                         
กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น อีกท้ังมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ  เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับ
ช้ันเรียน 

๑) สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครูท่ี
จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับช้ัน
เรียน  

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความ
เช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช้ประสบการณ์สำคัญ ในการออกแบบและจัด
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็น
รายบุคคล 
๓) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
๔) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วย
การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community: PLC) เป็น
วิธีการในการพัฒนา 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและ
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 
๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
๓) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือ
เพื่อการสืบเสาะหาความรู้ 

๒.๕ ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 

๑) สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครูอย่างเพียงพอและ เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒.๖ มีระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาส                 
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี                
ส่วนร่วม 

๑) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มี
การช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณา
การการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างท่ี
ดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก 
๒) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
สมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
กิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม               
กับวัย 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด  ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บดูแลรักษาของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ให้เป็น
ระเบียบสวยงาม 

 
๒) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่ม
ย่อย  ส่ือ ของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง  และนำ
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 
๒) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
๓) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการนำผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................. ................ 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม       
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม       
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมดูแลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม       
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม       
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม       
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๑.๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร นำเสนองาน 
ผลงาน ได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๓) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่านเขียน คำ และประโยคภาษาอังกฤษ 
ได้ตามระดับช้ันตรงตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
๔) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ตามระดับช้ันและตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕)  นักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ๓ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๑.๒ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๓) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

๑.๓ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ทำงานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ช้ิน 

๑.๔ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถด้านการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social 
Network) เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 
๓ ข้ึนไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ ๓ 
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

๑.๖ มีความรู้ ทักษะ ๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพได้ตาม
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  

ระดับช้ัน 
๒) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ร้อยละ ๘๕ 
มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย ๑ อาชีพ  
๓) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๘๕ 
มีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 
๒.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึน้ไปมีผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี               
ขึ้นไป 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑)  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 

๒.๓ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็น
และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่นไม่มคีวามขัดแย้งกบัผู้อื่น 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจาก
สภาวะหรือสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง             
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เช้ือชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ัง ๔ งานหลักของ
สถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 
๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับความ
ต้องการและหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับ
นักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียน
ทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ ปีการศึกษา 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริงและ
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/ส่ือการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ช้ิน และมีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

๑) ครูร้อยละ ๘๕ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
๒) ครูร้อยละ ๘๕ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๕ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒) ครูร้อยละ ๘๕ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ ๘๕ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
๓.๒ ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.   ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒.   การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
     ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม       ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ 
ระดับ  ดีเลิศ            ร้อยละ ๘๐-๘๙ 
ระดับ  ดี           ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
ระดับ  ปานกลาง      ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
ระดับ  กำลังพัฒนา   ร้อยละ ๕๐-๕๙ 

๓.    การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือ เป็นร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 

ท่ี …… / ๒๕๖๓ 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น     
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ ระบุให้
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จะดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน                
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และ
ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายชำนาญ  โพธิ์เอม    ผู้อำนวยการ                  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณฐมล  กำลังมาก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
3. นายเอกชัย  คำทอง   ครู คศ.๑   กรรมการ 
4. นางสาวมณีรัตน์   มหาสวัสด์ิ  ครู คศ.๓   กรรมการ 
5. นายสหเทพ   พลพิทักษ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
6. นางรุสญา   พลพิทักษ์  ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  นิเทศ  กำกับ  ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  และให้ 

คำปรึกษาในการจัดทำรายงานประจำปี 
๒.  คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา 

1. นางรุสญา   พลพิทักษ์  ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
2. นางนิรมล   บุญสีลา   ครู คศ.๓   กรรมการ 
3. นางสาวพรพรรณ  ศรีทอง  ครู คศ.๓   กรรมการ 
4. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสด์ิ  ครู คศ.๓   กรรมการ 
5. นางสาวศิริพร  นาคเนนัย  ครู คศ.๑   กรรมการ 
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6. นายเกรียงไกร   วาปีเน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
7. นาย เอกชัย  คำทอง   ครู คศ.๑   กรรมการ 
8. นายสัมฤทธิ์   พาศรี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
9. นายประสิทธิ์  หะขุนทด  ครู คศ.๑   กรรมการ 
10. นางสาวณฐมน  กำลังมาก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
11. นายรัฐเขตต์  หิรัญ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาวอิสรา  บุญเต็ม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13.  นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. ว่าท่ีร.ต.ทรงศักดิ์   ศรีใส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
15. นางสาวกนกพร   นนท์ศิร ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
16. นางสาวนาทลัดดา  นันทะเสน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
17. นางสาวจิราพร  กองเกิด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
18. นายสนิท  ภูจอมขำ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
19. ว่าท่ีร.ต.ดำรงศักดิ์  ยืนยง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
20. นางสาวนฤมล   ลาภประสพ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
21. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
22. นางสาวพัฆวลัฐณ์  กาญจนปาน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
23. นางสาวกัญญ์ชนก  จตุพรชัยมงคล      ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
24. นางศิริรัตน์  นิยะมานนท์  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านตัวบ่งช้ี  และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท้ังระดับปฐมวัย
และระดับประถมศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
  ๒.  ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเองและจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา  เก็บรวบรวมข้อมูล  
ตรวจสอบข้อมูล  และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง  ท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๓.  คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 

1. นางรุสญา   พลพิทักษ์  ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
2. นางศิริรัตน์   นิยะมานนท์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
3. นางสาวอิสรา  บุญเต็ม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นางสาวกัลย์ชญา  ผารัตน์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5. นายรัฐเขตต์  หิรัญ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวกันญา  พลลาภ  ครูธุรการ   กรรมการ  
7. นายธนากร   โชคเจริญนพคุณ  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ประสานงาน  รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง  และจัดทำรูปเล่ม/ซีดีรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒   เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 

ท้ังนี้ให้บุคลากรท่ีได้รับแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดี
ต่อทางราชการต่อไป 
           
              ส่ัง ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

     ( นายชำนาญ   โพธิ์เอม ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์ ) 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของโรงเรยีนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) เพ่ือประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
................................................................................. 

 
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบและรับรอง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้นำไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารการจัดการของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ต่อไป 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... 
  (นายสุวรรณ  ด้วงสุข) 

            ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                     โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
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ประกาศโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
                โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา               
พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ ท่ีกำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกันจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... 
                                                                            (นายชำนาญ  โพธิ์เอม) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   

97 

 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ( พิทักษ์ประชาสรรค์ ) 
ท่ี ……./ ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น                
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
มีหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายชำนาญ   โพธิ์เอม  ผู้อำนวยการ                           ประธานกรรมการ 
๒. นายสุวรรณ  ด้วงสุข  ประธานกรรมการศึกษาข้ันพืน้ฯ รองประธานกรรมการ 
๓. นายปรีชา   ลอยแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๕. นางสาวพรพิมล  ธนะศรี ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
๕. นางรุสญา  พลพิทักษ์  ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
        
             ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                              
                                                           
                                             ลงช่ือ 

( นายชำนาญ    โพธิ์เอม ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)        
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ภาพประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ บางส่วน 
 

มอบทุนเสมอภาค 

 
 

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
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เยี่ยมบ้าน และนักเรียนเรียนออนไลน ์

 
 
ประชุมผู้ปกครอง 
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ทำความสะอาดหลังเลิกเรียน และจัดเตรียมจุดคัดกรอง 

 
 
ถวายเทียนพรรษา 
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การจัดแถว ห้องเรียน และจุดคัดกรอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ 
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กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) 

 
 
กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 
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วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ ๑๐ 

 
 
อ่านออกเขียนได้ 
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กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 
 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
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อบรมเร่ืองโรคติดต่อ 

 
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF เข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับการทำการเกษตร 

 
 
เป็นศูนย์กลุ่มบางเสาธง ประกวดโครงงานคุณธรรม 
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วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙ 

 
 
กิจกรรมจิตอาสาวันมหิดล 
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กิจกรรมงานวัน จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) 
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อบรมการปฐมพยาบาล โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF 

 
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
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มอบทุนเสมอภาค 

 
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   

110 

กิจกรรมอบรมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 
อบรมการใช้โปรแกรม 
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ศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
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ร่วมงานชุมชน และรับทุนการศึกษา 

 
 
อบรมการบรรเทาสาธารณภัย โดยหน่วยงานภายนอก (องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง) 
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การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 

 
 
กิจกรรมรับทุนการศึกษา จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
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โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ศึกษาดูงานสถานศึกษาปลอดภัย 

 
 
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
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การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) 

 
 
กิจกรรมกีฬาสี (เฟื่องฟ้าเกม) 
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กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ 

 
 
กิจกรรมงานสารวัตรนักเรียน จิตอาสา และอาสาจราจร 
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