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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลพื้นฐาน  
๑. ชื่อโรงเรียน  วัดเขาสามสิบหาบ 
    สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กาญจนบุรี เขต ๒  
    โทรศัพท ์:   ๐๘๓-๓๑๐๕๘๙๙ 
    อีเมล์ : samsibhabschool2559@gmail.com 
   ปรัชญาของโรงเรียน : ความรู้  คู่ คุณธรรม 
   วิสัยทัศน์ : 
 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ   มีคุณธรรม จริยธรรม   ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  เรียนรู้
เทคโนโลยี  เห็นคุณค่าของสุขภาพกาย และใจ  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดมั่นเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 พันธกิจ : 
๑. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๒. ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมกิจกรรมตามมนโยบายของรัฐบาล และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง)  
๕. จัดหาแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
๖. จัดหาสื่อ อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอกับความต้องการ 
๗. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะภาษาไทย และ เทคโนโลยี 
๘. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๙. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

๑๐. จัดกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเหตุผล 
๑๑. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ตามความสามารถของผู้เรียน  และสนองต่อความต้องการของชุมชน 
๑๒. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง 
๑๓. จัดกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครู และนักเรียน 
๑๔. จัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง และสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม 
๑๕. ให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียน 
๑๖. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 อัตลักษณ์ : โรงเรียนคุณธรรม 

๒. เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
อนุบาลปีที่ ๑ ถึง อนุบาลปีที่ ๓  จ านวนนักเรียน   ๕๙ คน       จ านวนครู     ๓   คน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวนนักเรียน   ๑๐๒  คน    จ านวนครู     ๑๐   คน 

๓. ผู้บริหารโรงเรียน   นายอาทิตย์ โยมด้วง    หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๓๓๑๐๕๘๙๙ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเวลา ๕ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน (นับถึง

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) 
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๔. เงินงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมดจากส่วนกลางไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้าง  จ านวน    ๒๗๐,๖๘๒      บาท 
   เงินบริจาค หรือการได้รับสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้จากการระดมทรัพยากรของโรงเรียน จ านวน   ๓๕,๐๐๐  บาท 
๕. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕.๑ โคกหนองนาโมเดล (คุณละเมียดสุจริต) ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 ๕.๒ โครการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากประราชด าริ อ.โพธาราม  

จ.ราชบุร ี
 ๕.๓ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ป่า เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
 ๕.๔ สวนแคนตัส อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  โดย นางอุมาพร สาลี  
 ๕.๕ วัดถ้ าเสื้อ วัดถ้ าแก้วกาญจนาภิเษก 
 ๕.๖ วัดเขาสามสิบหาบ 
 ๕.๗ การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก โดย นางพจนีย์ อ่ิมเอิบ 
๖. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
๖.๑ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
๖.๒ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้แห่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 
๗. โอกาส และข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส  
- ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
-ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
ข้อจ ากัด 
ครูจะเริ่มเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๘ ภายในอนาคตโรงเรียนจึงมีแนวโน้มที่จะขาดแคลน
บุคลากร 
 
การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๑. ในภาพรวม มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพระดับ ดี 

เมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย       มีคุณภาพ ระดับ ดี 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     มีคุณภาพ ระดับ ดี 

๒. กระบวนการพัฒนา: ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้กระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA)มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน (SWOT) เพ่ือร่วมกันก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษา จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ด้าน คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการและ 
งบประมาณ ฝ่ายงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป มีการก าหนดหัวหน้าแต่ละฝ่ายและหัวหน้าสายชั้นที่ชัดเจน 
มีการก าหนดขอบข่ายงานวิชากามีการจัดท าประเด็นกลยุทธ์ในการพัฒนาปี ๒๕๖๕  ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายใน มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข โดยจัดการประเมินคุณภาพภายใน มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน ติดแสดงตามอาคาร ป้ายนิเทศ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเอ้ือต่อ การเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
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โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ มี

นักเรียนทั้งหมดจ านวน ๕๙ คน และครู จ านวน ๓ คน  และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖  
มีจ านวนนักเรียน ๑๐๒ คน จ านวนครู ๗ คนได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี และมีผล
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านเหมาะสมตามวัย สามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานจากภาพได้และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ในส่วนของการจัดกิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบได้มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ การสาธิต ใช้บทบาทสมมติ การใช้กรณีตัวอย่าง ใช้
แผนภาพความคิด เกม การใช้สถานการณ์จ าลอง  สอนแบบ active learning  และมีการใช้สื่อการเรียนการสอน 
แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดเลขเร็ว  บัตรค า จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัย   รักการอ่านโดย 
จัดท าบันทึกการอ่าน  ภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวันละค า  กิจกรรมคุณธรรมในวันจันทร์ช่วงเวลา ๐๘.๓๐-
๐๙.๓๐ น. โดยให้ครูสอนหมุนวนในแต่ละสัปดาห์ อบรมคุณธรรมพร้อมสื่อ ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาและ จัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ สอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบมีหลักสูตรปฐมวัย
และหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ยืดหยุ่นเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับอนุบาลชั้นปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยคณะครูโรงเรียนวัดเขา
สามสิบหาบ ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร และได้ด าเนินการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นทั้งช่วงชั้นปฐมวัย และช่วงชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
ได้จัดครูที่มีประสบการณ์ และความช านาญให้เป็นครูประจ าชั้น โดยครูที่จบการศึกษาปฐมวัยที่มีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติของเด็ก ให้สอนในระดับปฐมวัย ส่วนครูในระดับชั้นประถมศึกษา ก็เน้นการสอนให้ตรงกับ
วิชาเอก และผู้ที่มีความช านาญในการสอนในระดับประถมศึกษามาหลายปีให้สอนในระดับประถมศึกษา 
เพ่ือให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้เด็กและนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล  

มีการพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยคณะครูได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จากโรงเรียนต้นแบบ ศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จากโครงการพัฒนาบุคลากร 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายในโรงเรียน(กิจกรรมPLC) ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และ



ง 

การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  ส่งผลให้ครูโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบมีคุณภาพได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึน ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ เด็กนักเรียนและโรงเรียนอย่างสูงสุด 
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติและ
สื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้  มีการจัดท าป้ายนิเทศเพ่ือเป็นข้อมูลข่าวสารส าหรับการเรียนรู้ และมีการจัดท าเอกสารในชั้น
เรียนที่เป็นปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี
การศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีเวียนเทียน
วันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมส าคัญได้แก่ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวัน
พ่อ จนท าให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน เกิดความรักและความภาคูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละ
ภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือแสวงหา
แนวทางในร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ทั้งอาคาร สถานที่และพัฒนาวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  
การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมการอ่าน  
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
- โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการจัดหาสื่อ 
- โครงการแข่งขันท่องสูตรคูณ 
- โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
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ค าน า 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ  
ฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจาก
การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในในระดับปฐมวัย ๓ 
มาตรฐานคือ คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน คือ คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคตจัดท าขึ้นตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และให้ทราบผลผลิต
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน ภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการ
รับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 

  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 
 
 
 
 
 
       (นายอาทิตย์    โยมด้วง) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ    
           ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
 ที่อยู่: หมู่ที ่๔ ต าบลเขาสามสิบหาบ  อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๒๐ 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 โทรศัพท:์  ๐๘๓๓๑๐๕๘๙๙    
 E-Mail:  samsibhabschool๒๕๕๙@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายอาทิตย์ โยมด้วง  โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๑๐๕๘๙๙  

e-mail  : yomdaung@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเวลา ๕ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน (นับถึง

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๙ - ๑ ๑ ๑๒ 

  

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๑๑ ๑ ๐ ๑๒ 
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๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

กลุ่มสาระวิชา/สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๒ ๓๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๓. คณิตศาสตร์ ๒ ๓๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๑ ๓๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๕. สังคมศึกษา ๑ ๓๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๓๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๖. ปฐมวัย ๒ ๓๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๗. พลศึกษา ๐ - 
๘. คอมพิวเตอร์ ๑ *เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๙. นาฏศิลป ์ ๐ - 
๑๐. ประถมศึกษา ๐ - 
๑๑.เกษตรกรรม ๐ - 
๑๒.สหกรณ ์ ๑ ๓๐  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม ๑๒  
  
 

3. ข้อมูลนักเรียน 
  

จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ รวม ๑๖๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.๑ ๑ ๙ ๑๓ ๒๒ ๒๒ 
อ.๒ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๑๗ 
อ.๓ ๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ 

รวม/รวมเฉลี่ย ๓ ๒๘ ๓๑ ๕๙ ๑๙.๖:๑ 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ป.๑ ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ ๑๘ 
ป.๒ ๑ ๙ ๗ ๑๖ ๑๖ 
ป.๓ ๑ ๙ ๖ ๑๕ ๑๕ 
ป.๔ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๑๗ 
ป.๕ ๑ ๑๓ ๖ ๑๙ ๑๙ 
ป.๖ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๑๗ 

รวม/รวมเฉลี่ย ๖ ๕๗ ๔๕ ๑๐๒ ๑๗:๑ 
เพศ 
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ระดับ จ านวนห้อง 
ชาย หญิง 

รวม หมายเหตุ 
ปฐมวัย ๓ ๒๘ ๓๑ ๕๙  

ประถมศึกษา ๖ ๕๗ ๔๕ ๑๐๒  

รวมทั้งหมด ๙ ๘๕ ๗๖ ๑๖๑  
 

 

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓  
 

 จ านวน 
นร. 

 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 
ครบทั้ง ๔ ด้าน ระดับชั้น ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อ.๑ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๑๙ ๘๖.๓๖ ๑๙ ๘๖.๓๖ 
อ.๒ ๑๗ ๑๖ ๙๔.๑๒ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๑๖ ๙๔.๑๒ ๑๓ ๗๖.๗๔ ๑๓ ๗๖.๔๗ 
อ.๓ ๒๐ ๑๙ ๙๕ ๑๘ ๙๐ ๑๙ ๙๕ ๑๘ ๙๐ ๑๘ ๙๐ 
รวม ๕๙ ๕๗ ๙๖.๖๑ ๕๔ ๙๑.๕๓ ๕๗ ๙๖.๖๑ ๕๐ ๘๔.๗๕ ๕๐ ๘๔.๗๕ 

ร้อยละ   ๙๖.๗๓  ๙๐.๗๘  ๙๖.๓๗  ๘๔.๒๘  ๘๔.๒๕ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 

 

จ านวน 
นร. 

เข้าสอบ 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ป.๑ ๑๗ ๑๓ ๑๑ ๑๔ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๑๗ 
ป.๒ ๑๖ ๑๓ ๑๔ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 
ป.๓ ๑๕ ๘ ๑๐ ๗ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕๕ 

ป.๔ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

ป.๕ ๑๙ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๗ ๑๗ ๑๖ 

ป.๖ ๑๗ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

รวม ๑๐๑ ๘๒ ๘๓ ๘๓ ๙๒ ๙๑ ๘๗ ๙๖ ๙๕ ๙๖ 

ร้อยละ  ๘๑.๑๙ ๘๒.๑๘ ๘๒.๑๘ ๙๑.๐๙ ๙๐.๑๐ ๘๖.๑๔ ๙๕.๐๕ ๙๔.๐๖ ๙๖.๐๕ 
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ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
การอ่านออกเสียง ๙๕.๒๑ ๙๗.๗๖ ๙๖.๐๐ 

การอ่านรู้เรื่อง ๘๖.๘๕ ๑๐๐ ๘๕.๑๑ 
รวม ๒ ด้าน ๙๑.๐๓ ๙๘.๘๘ ๙๐.๕๕ 

ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ด้านภาษาไทย ๕๓.๐๖ ๕๑.๒๘ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๔๒.๓๗ ๒๖.๔๒ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๔๗.๗๑ ๓๘.๘๕ 
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สรุปข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย   ปี ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เดก็มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพภายใน  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๔ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 

ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัด 
ตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษที่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและรักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ดี 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ 
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ระดับ มาตรฐาน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

การศึกษาปฐมวัย คุณภาพเด็ก ดี 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพผู้เรียน ดี 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
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ส่วนท่ี ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
   ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  

  

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี ดี   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ดี ดี   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ระดับคุณภาพ :  ดี  
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบมีการวางแผนโครงการ กิจกรรม กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง ทั้งกล้ามเนื้อเล็ก จากการเล่นเครื่องเล่นสัมผัส จากการเล่นไม้บล็อก 
การเขียนภาพ การเล่นกับสี การปั้น การฉีก ตัด ปะ การใช้กรรไกร การประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ และพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นกิจกรรม
กลางแจ้ง และการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ มีสุขนิสัยที่ดี มีการปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักษาความสะอาด
ร่างกายตนเอง เช่น ท าความสะอาด มือ ผม และการรักษาความสะอาดในช่องปากด้วยการแปรงฟันหลังจาก
รับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีปริมาณ
เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กได้ดื่มนมทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง โดยจัด
กิจกรรมและโครงการรับรอง คือ กิจกรรมส่งเสริมกีฬา -  กรีฑา  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  
โครงการอาหารกลางวัน  เพื่อส่งเสริมเด็กให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง  กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพร่างกายเด็ก กิจกรรมการดูแลรักษาฟัน โดยมีคุณหมอจากอนามัยมาตรวจและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับ
เด็กชั้นอนุบาล นอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษของสิ่งเสพ
ติด เรียนรู้ป้ายนิเทศรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น  

ในด้านการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ มีกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และเพลง เพ่ือให้ เด็กมีความร่าเริง 
แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองโดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับและพึงพอใจ
ในความสามารถของผลงานของตนเองและผู้อ่ืน และกล้าแสดงออก เล่าเรื่องราวจากผลงานของหนู  มีจิตส านึก
ค่านิยมท่ีดี มีความซื่อสัตย์ มีโครงการรับรอง คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน  เคารพสิทธิและรู้จักหน้าที่ของตนเอง  โดยมีกิจกรรมคุณธรรมประจ า
ห้องเรียน  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมการท าบุญตักบาตรทุกวันพระ กิจกรรมการแต่งกายชุดไทยในวัน
ศุกร์ และมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามให้กับผู้เรียน โดยการอบรมในห้องเรียน การใช้นิทาน
คุณธรรม ตลอดจนมีโครงการค่ายธรรมะอนุบาล จึงท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะชีวิต มี
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ (OPEN HOUSE) เป็นการน าผลงานนักเรียนตลอดทั้งปีการศึกษาออกมาจัด
แสดงผลงานเพื่อให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และยอมรับผลงานของผู้อื่น 

 ในด้านการพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย  ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเองประหยัดและพอเพียง
มีโครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เช่น กิจกรรมในการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
การสวดมนต์ การเดินแถว การเข้าแถวรับอาหาร และซื้อขนม มีโครงการออมทรัพย์ประจ าชั้นเรียน โดยมี
คุณครูประจ าชั้นของแต่ละห้องเป็นผู้ดูแล  ฝึกเด็กให้มีความรับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีส่วน
ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ในกิจกรรมการดูแลเขตพ้ืนที่รักษาความสะอาดของอาคาร 
ปลูกฝังวัฒนธรรมมารยาทไทย กิจกรรมการไหว้ การยิ้ม การพูดจาที่ไพเราะ พร้อมยอมรับและเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ในด้านความคิดและพฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยใช้กิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง  

 ในด้านการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กสนใจและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เด็กได้ออกไปส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ เรียนรู้ค้นคว้าจากห้องสมุด  
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน  ฯลฯ  เด็กฝึกใช้ค าถามเกิดการเรียนรู้อย่างตั้งใจ มีการสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย พยายามค้นหาค าตอบ และจัด
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แสดงผลงานโครงการเปิดโลกอนุบาล(Open House)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project 
Approach) กิจกรรมการอ่านนิทานและเล่าเรื่องราวที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มี
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อ
แว่นขยาย  แม่เหล็ก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ของเด็กได้ เด็กมีความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ ในด้านการท างานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอย่างอิสระ ในกิจกรรม นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัดปะ การปั้นดินน้ ามัน 

สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลงานนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ให้หน่วยงานต้น
สังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทราบ โดยจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  ข่าวสาร ผ่านการประชุมผู้ปกครอง  facebook  กลุ่ม 
LINE หรือจัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน เช่น กิจกรรม OPEN HOUSE กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ ฯลฯ  
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน ๕๙ คน แล้วน ามา
ประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 
๑.การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็กจ านวน ๕๙ คน มีพัฒนาการด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑. มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๓.๐๕ 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
๒.เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๔.๗๕ 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
๓.มือและตาประสานสัมพันธ์ในการหยิบ จับสิ่งของได้ดี ร้อยละ ๘๒ รอ้ยละ ๘๘.๑๔ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๔.ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๑.๕๓ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๕.ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย  ร้อยละ  ๘๕ ร้อยละ ๙๑.๕๓ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๖.หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดได้ดี ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ ๙๘.๓๑ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๖.ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยง ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๙๘.๘๓ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
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๒.การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ พบว่า เด็กจ านวน ๕๙ คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑. ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ ๙๓.๒๒ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๒. รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ร้อยละ  ๘๔ ร้อยละ ๘๔.๗๕ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๓. ยอมรับและพึงพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน ร้อยละ  ๘๒ ร้อยละ ๘๖.๔๔ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๔. มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๘.๑๔ 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
๕. กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๙.๘๓ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๖. ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๑.๕๓ 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
๗. เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๘.๑๔ 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
๘. อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๓.๒๒ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

๙. ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๓.๒๒ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

 

๓.การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กจ านวน ๕๙ คน มีพัฒนาการด้านสังคม คิดเป็นร้อยละดังนี้ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑.ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รอ้ยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๖.๖๑ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

๒.มีวินัยในตนเอง ร้อยละ ๘๙ ร้อยละ ๙๑.๕๓ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

๓.ประหยัดและพอเพียง รอ้ยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔.๙๒ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

๔.มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแสดล้อมในและนอกห้องเรียน รอ้ยละ ๙๒ ร้อยละ ๘๘.๑๔ 
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

๕.มีมารยาทตามวัฒนธรรม แบะความเป็นไทย รอ้ยละ ๙๕ ร้อยละ ๘๘.๑๔ 
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

๖.ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ  ๙๘.๓๑ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

๗.เล่นและท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ  ๙๑.๕๓ 
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

๘.แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ  ๗๙.๑๑ 
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
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๔. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจ านวน ๕๙ คน มีพัฒนาการด้านสติปัญญาคิดเป็นร้อยละ 
ดังนี้ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑.สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ  ๘๖.๔๔ 
๒.ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา
ค าตอบ 

ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ  ๗๙.๖๖ 

๓.อ่านนิทาน และเล่าเรื่องได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ  ๙๑.๕๓ 
๔.มีความคิดรวบยอดความคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ  ๗๔.๕๘ 

๕.สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๘๙.๘๓ 
๖.การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๘.๑๔ 
๖.สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๗๑.๑๙ 

 
๓. จุดควรพัฒนา 

ครูควรส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีความมั่นใจกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมมากขึ้น  ในกิจกรรมการ
ออกมาท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียนบ่อยครั้ง  ให้เด็กร่วมท างานกลุ่มกับเพ่ือนมากขึ้น  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้อยู่ร่วมกัน ส่งเสริมคุณธรรมประจ าห้องเรียน ด้านมีวินัยในตนเอง เด็กรับผิดชอบในกิจกรรมที่ครูมอบหมาย
ให้  ส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบ มีการซักถามและตอบค าถาม
กับครูเป็นประจ า ควรมีการจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เด็กสามารถแสดงออกพฤติกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
 
      มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปี ๒๕๖๐ โดยออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับ
บริบทในชุมชนของสถานศึกษา โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาจัดครูที่เหมาะสมและเพียงพอกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็ก มีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และพ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และมีลักษณะ
การสังเกตประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กเป็นส าคัญ  มี
การจัดมมุประสบการณ์ในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ เพ่ือการจัดประสบการณ์ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาข้อมูล
ทางโลกออนไลน์ จัดให้มีของเล่น ของใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับเด็ก โดยจัดให้
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เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน ที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก จัดให้มี
พ้ืนที่ส าหรับ แปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาด มีสื่อและเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง มีการพัฒนาครูในทุกรูปแบบตามบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเข้ารับการอบรม / 
สัมมนาศึกษาดูงาน เป็นต้น มีการประเมินผลตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุก
ฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน 
๒. ผลการด าเนินงาน 

- มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 
บริบทของท้องถิ่น 

- จัดครูเพียงพอกับชั้นเรียน โดยเป็นครูที่จบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
- ครูมีความรู้ด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กเป็นรายบุคคล มีชุมชนการเรียนรู้ 

ในการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยให้กับเด็ก พร้อมกับจัดสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายใน
การจัดประสบการณ ์

- มีสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
- มีระบบบริหารจัดการในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ โดยมีความร่วมมือของผู้ที่ 

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
๓. จุดควรพัฒนา 

มีการก าหนดแผนในการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
 
 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 

โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบมีการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มุ่ งเน้นความส าคัญของพัฒนาการให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเหมาะสมกับวัย ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง ๔ ด้าน ทั้ง
ทางร่างกาย ด้านอารมณ์   ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  เน้นพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้านตามกิจกรรมตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก  ครูจัดกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการวางแผนการจัดท า
โครงการ และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีแผนการจัดประสบการณ์ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Leaning by Doing เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ  ความสนใจ 
และความสามารถของแต่ละบุคคล  ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล จากการเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น แหล่งเรียนรู้จากห้องสมุด เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท า ผ่าน
การท ากิจกรรม  และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ(Project Approach) ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท  ปลอดภัย  พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  มีบอร์ดแสดงผลงานเด็ก ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก เช่น 
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คอมพิวเตอร์ สื่อของเล่น สื่อภาพ สื่อเกมการศึกษา  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กคิดและเกิดการเรียนรู้ คิดเป็นและหา
ค าตอบจากการท ากิจกรรมได้  ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมตามสภาพจริงเป็น
รายบุคคล โดยใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่นการสังเกต  การสัมภาษณ์  การสนทนาซักถาม
จากการตอบค าถามของเด็ก  ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กเพ่ือให้เด็กเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาเด็กในทุก ๆ ด้านทั้ง
แบบรายบุคคล และรายกลุ่ม 
๒. ผลการด าเนินงาน 

- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการลงมือกระท ากิจกรรม เลือกท ากิจกรรมอย่าง 
อิสระ ตามความต้องการ ตามความสนใจความสามารถของแต่ละบุคคล 

- จัดบรรยากาศในห้องเรียน มีพ้ืนที่การจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น  
คอมพิวเตอร์  สื่อภาพ  สื่อเกมการศึกษา ตามความสนใจ สอนกระบวนการกลุ่มให้กับเด็กได้คิด ค้นหาค าตอบ
ในการท ากิจกรรม 

-     มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กต่อไป 

๓. จุดควรพัฒนา 
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ผ่านการเล่น และการท ากิจกรรมอย่างเต็ม

ศักยภาพของเด็ก สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้
เล่าประสบการณ์ในการท ากิจกรรม เสริมความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ที่ควรรู้ให้กับเด็ก ใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้บ่อยครั้งข้ึน น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปปรับปรุงในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และพัฒนาเด็กต่อไป 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ  ดี 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดี   สูงกว่าเป้าหมาย 
  เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 

      โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ โดยจัดท าโครงการส่งเสริม
การอ่านและคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แก่ผู้เรียน จัดท าแบบบันทึกการอ่านหน้าเสาธง แบบบันทึกการอ่าน การ
เขียนค าพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา ด้วยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลาย เช่นการลงมือปฏิบัติ การสาธิต ใช้
บทบาทสมมติ การใช้กรณีตัวอย่าง ใช้แผนภาพความคิด และเกมเป็นต้น   ใช้สื่อการเรียนการสอนเช่นแบบฝึกทักษะ
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การอ่าน การเขยีน การสื่อสาร การคิดเลขเร็ว  บัตรค า นิทานหน้าเดียว  จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดย
จัดท าบันทึกการอ่าน  ภาษาไทยวันละค า ภาษาอังกฤษวันละค า  เล่าข่าวหน้าเสาธง  ใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ สอนแบบ active learning  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การริเริ่มสร้างสรรค์ การ
สื่อสาร  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
และบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทุกที่ทุกเวลา มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูลจาก Internet และสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร  ในการจัดการเรียนการสอนครูได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมงาน   มีการประเมินตาม
มาตรฐานและตัวชี้ตามที่โรงเรียนก าหนด มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   เพ่ือดูความก้าวหน้าของผู้เรียน
และน ามาพัฒนา นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา   
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างานและทักษะด้าน
อาชีพต่าง ๆ ตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  
  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่าเป้าหมายตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและสุนทรียภาพ จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษา
ความสะอาด แต่งตั้งให้ทุกห้องเป็นเวรท าความสะอาดห้องน้ านักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยสภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ด้วยกิจกรรมอบรม
คุณธรรมสุจริต และสวดมนต์ทุกวันจันทร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. มีกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ   มีการสอบธรรม
ศึกษา  และกิจกรรมจิตศึกษา  น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมและวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน 
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี การแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พ่ีไหว้น้อง เพ่ือฝึก
มารยาท การอ่อนน้อมถ่อมตน มีการแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน มีกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดวัด นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ของผู้เรียนทุกคน และประสานเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเพ่ือแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสุข
ภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  
๒. ผลการด าเนินงาน 

๑. ด้านคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑.๑ สถานศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้น และรวบรวมข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (จ านวน 
๑๐๒ คน) ของสถานศึกษา แล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร และคิดค านวณได้ พบว่า นักเรียน
จ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๓ (ค่าเป้าหมายร้อยละ๙๐) 
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๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา พบว่านักเรียนจ านวน ๑๐๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๓๒ ( ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๗ ) 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่านักเรียนจ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๑๔ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕) 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อภิปราย พบว่านักเรียน
จ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๐๖ ( สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕ ) 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า นักเรียน จ านวน ๑๐๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ ) 

๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่า นักเรียนจ านวน ๑๐๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) 

 
๒. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

      ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า นักเรียนจ านวน ๑๐๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๕ (ค่าเป้าหมายร้อยละ๑๐๐) 

๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่านักเรียนจ านวน ๑๐๒ คน  คิดเป็นร้อย
ละ  ๑๐๐ ( ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) 

๓. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พบว่านักเรียนจ านวน ๑๐๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐) 

๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม พบว่านักเรียนจ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็น ร้อยละ 
๙๒.๐๘ ( ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๖ ) 
๓. จุดควรพัฒนา 
              ควรสอนแบบโครงงานเพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี

การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ก าหนดภาพความส าเร็จ ผู้บริหาร
มีกระบวนการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้นวัตกรรม Learning outcome Change Award 
(จุดมุ่งหมายเดียวกัน สร้างสรรค์วิธีใหม่ เมื่อได้รางวัล)  มีการจัดโครงสร้างบริหารงานโดยแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป และมีโครงการบริหารงานสถานศึกษาและคู่มือการบริหารงานสถานศึกษา ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชน มีการวางแผนคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และน าผลที่ได้น ามาปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มี
กระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน
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การจัดการเรียนการสอน โดยเข้าร่วมโรงเรียนน าร่องในโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามกรอบการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เรื่อง หลักเกณและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง  
พ.ศ.๒๕๖๔  และประกาศคณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง พ.ศ.๒๕๖๔ มีโครงการพัฒนาหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน  เน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิต มีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดประชุม อบรม พัฒนาและสัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) แต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้(PLC) ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง จัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงานรางวัลดีเด่น
ต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพ่ือ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตนจากรายงานการปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดี
ความชอบ ให้รางวัลยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
และบุคลากรในภาพรวม ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนวัดเขาสามสิบ
หาบยังได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน
ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของทุกระดับชั้นและ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาความ
ต้องการของชุมชน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ มีการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ โดยเข้าร่วมโรงเรียนน าร่องในโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินงานเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงชีวิตจริงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงกับความต้องการครูและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานพร้อมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
3. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นแบบอย่างได้ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

 
๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
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สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หลักสูตร  
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง และแหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้ DLTV DLIT YOUTUBE MCT ฯลฯ และจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ 
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา สนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด และส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้าง
วินัยเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในชั้นเรียนเชิงบวกด้วยการหมั่นให้
ก าลังใจเมื่อนักเรียนท าดี เช่น น าผลการสอบ LAS O-NET และ NT มามอบรางวัลให้นักเรียน และสร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

  ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อการเรียนการสอน และใช้แหล่งเรียนรู้ มี  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล  บันทึกผลหลังสอน  มีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
นโยบายของเขตพ้ืนที่  มีการท าแผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ของครูทุกคน และเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน  มีการแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ  มีการ
รายงานการประเมินตนเองของคณะครูเพ่ือส่งผู้บริหาร และรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเพ่ือส่งเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
๒. ผลการด าเนินงาน 
 มีการจัดการผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต   ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีชุมชน
แห่งการรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการสอนคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน การสร้าง
และการออกแบบนวัตกรรม ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระท า การทดลอง การได้ลองผิดลองถูก 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์   เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 

 ระดับปฐมวัย 

 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน เหมาะสมตามวัย เด็กคิดเป็น ท าเป็น มี
กระบวนการคิดท่ีเป็นล าดับขั้นตอน รู้จักแก้ไขปัญหา
ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง รู้จักรักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีทักษะการเคลื่อนไหว และสุขนิสัยที่ดี มีคุณธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณชน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น มีครู
เพียงพอกับจ านวนชั้นเรียน และมีการจัดสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการสอนของครู และส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กครบทุกห้องเรียน มีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือท า 
การเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์ตรง การ

คุณภาพของเด็ก 
- ควรมีการจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็ก
สามารถแสดงออกพฤติกรรมได้อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 
- ควรส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด และท่าทาง
ให้เหมาะสมตามวัย 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีการก าหนดแผนในการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง
และชัดเจน 
- ส่งเสริมการท ากิจกรรมจากแหล่ง 
เรียนรู้ที่หลากหลายมากข้ึนทั้งในและนอกห้องเรียน 
- เพ่ิมเติมสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
- พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นเด็กเป็นส าคัญ รวมถึง
การสอน การคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
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เรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และการจัดประสบการณ์โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
ในเรื่องที่เด็กสนใจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
 

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก 
- เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าประสบการณ์ 
- เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้สื่อ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
มากขึ้น 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
- โครงการส่งเสริมการอ่าน  
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
- โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
  ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาข้อมูลใน        
การเรียนรู้และมีความรู้ มีการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ผู้บริหารมีความสามารถในการเป็นผู้น า ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนและชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม กระตุ้นให้
ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ครูวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน มีความตั้งใจ 
มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดและได้ลงมือปฏิบัติ
จริง มีการใช้วิธีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูน า
สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพของผู้เรียน 
- จัดกจิกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้
เป็นไปตามเกณฑ์ และยกระดับผลทดสอบระดับชาติ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเปา้หมายใหเ้ป็นแบบอย่าง
ได้ 
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รวมถึงการสอนคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
- ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน
ก าหนด และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้และเนื้อหาในบทเรียน และให้ครอบคลุม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
- โครงการจัดหาสื่อ 
- โครงการแข่งขันท่องสูตรคูณ 
- โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

 
 



23 

 
 

 
ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เรื่อง  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 จ านวนและร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา  

           ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

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

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เมือ่วันที่                  
  ๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ของโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 

  มีมติเห็นชอบในการรายงานคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยมติ
เป็น เอกฉันท์เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
      (ลงชื่อ) 
                  ( นายสมบัติ   ฟักโต ) 
      ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
 
 
      (ลงชื่อ)  
          ( นายอาทิตย์    โยมด้วง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 

ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ ๓ มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เป็นไป
ตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งนโยบายดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นายอาทิตย์   โยมด้วง ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายอดิศักดิ์  ฟักโต  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๓ นายสมบัติ  ฟักโต  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
๑.๔ นายส ารวย  จันทร์มา ข้าราชการบ านาญ     กรรมการ 
๑.๕ นางอารี   คุ้มญาติ  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
๒.๑ นางสาวสุณิสา  กุมกัน   คร ู     ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวชฎาพร  ช่อผูก   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๓ นางสาวศศิธร  ธรรมเกษตรศรี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
๓.๑ นางอารี  คุ้มญาติ   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวนวพร  ด ารงกิจภากร  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๓.๓ นายจักรกฤษ  เนตรยอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๔ นางสาวศศิธร  ธรรมเกษตรศรี  คร ู    กรรมการ 
๓.๕ นางสาววชัราภรณ์  ศิรินยั   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
๓.๖ นางสาวมะลิษา สุดเพียร         ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๗ นางสาวชลธิชา  เหมสังวาลย์กุล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๘ นางบุหงา  สวัสดิ์ล าภ ู  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย ๘ ประการคือ 
๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางอารี  คุ้มญาติ   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวศศิธร  ธรรมเกษตรศรี   คร ู    กรรมการ  
๓.๓ นางบุหงา  สวัสดิ์ล าภ ู  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม 
ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(ลงชื่อ) 
      ( นายอาทิตย์   โยมด้วง ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
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 ที่ ศธ ๐๔๐๑๘.๒๐๓๓/๔๘                   โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
                                                            ม.๔ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา  

               จ.กาญจนบุรี   ๗๑๑๒๐ 

                   ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน นายอดิศักดิ์   ฟักโต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔   จ านวน ๑ ชดุ 

        ด้วย โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ อ าเภอท่ามะกา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอ
เรียนเชิญ นายอดิศักดิ์  ฟักโต มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรกพิจารณาด าเนินการต่อไป 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                       
            
                                                                   ( นายอาทิตย์   โยมด้วง ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ  
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ประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของทุกระดับ  
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาจากการมีส่วนร่วม ของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี    การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนวัด
เขาสามสิบหาบ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักใน
การเทียบเคียงส าหรับส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
      ( นายอาทิตย์  โยมด้วง ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ฉบับลงวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.ความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้  
๒.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



31 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ฉบับลงวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง    
                 การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
เรื่อง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

..................................................................... 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย 
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งบริบท จุดเน้น และความต้องการ รวมถึงบริบทของโรงเรียน จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรังการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ จึงก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จ ตามประเด็นการพิจารณา ของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้ในเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

      ( นายอาทิตย์  โยมด้วง ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
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ตัวชี้วัด และเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
เรื่อง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 
 
 

เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



34 

 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับประเด็นพิจารณา 
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพของประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

................................................................... 
มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑. ความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้  ร้อยละ  ๙๐ 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ  ๗๗ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  ๗๗ 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  ๘๕ 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  ๙๒ 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  ๑๐๐ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  ๑๐๐ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  ๑๐๐ 
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ  ๙๖ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ  ๙๓ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการแบะการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ ๘๒ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓.๓ มีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๕ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ร้อยละ ๙๒ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๒ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ ในระดับประเด็นพิจารณา 
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพของประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

................................................................... 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 

๑) มีน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  ๙๐  
๒) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ร้อยละ  ๘๗ 
๓) มือและตาประสานสัมพันธ์ดี ร้อยละ  ๘๔ 
๔) รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ  ๘๗ 
๕) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  ร้อยละ  ๘๗ 
๖) หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด ร้อยละ ๘๗ 
๗) ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยง ร้อยละ ๘๗ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ เหมาะสม ร้อยละ  ๙๐ 
๒) รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ร้อยละ  ๘๔ 
๓) ยอมรับ และพึงพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น     ร้อยละ  ๘๒ 
๔) มีจิตส านึกและค่านิยมให้ดี ร้อยละ  ๘๗ 
๕) กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ  ๘๒ 
๖) ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ  ๘๕ 
๗) เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ร้อยละ ๙๐ 
๘) อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ  ๘๕ 
๙) ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ร้อยละ  ๙๐ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
๑) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ  ๙๕ 
๒) มีวินัยในตนเอง ร้อยละ  ๘๙ 
๓) ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ  ๙๒ 
๔) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ร้อยละ  ๙๒ 
๕) มีมารยาทตามวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร้อยละ  ๙๕ 
๖) ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ  ๙๐ 
๗) เล่นและท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ ร้อยละ  ๙๕ 
๘) แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ร้อยละ  ๘๒ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย/ 
ระดับคุณภาพ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 

๑) สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ร้อยละ  ๙๐ 
๒) ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ และพยายามค้นหาค าตอบ ร้อยละ  ๘๗ 
๓) อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ  ๙๕ 
๔) มีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ  ๘๗ 

๕) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ร้อยละ  ๘๗ 
๖) การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ร้อยละ  ๙๐ 
๗) ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ  ๙๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ ๙๕ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๙๘ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๙๕ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๙๗ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๙๘ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กได้
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๙๕ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ทีป่ระเมิน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๗ - - - ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๖ - - - ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๕ - ๔ ๓ ๘ ๑๕ ๗๓.๓๓ 
ป.๔ ๑๗ - - - ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๙ - - - ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๗ -  ๒ ๑๕ ๑๗ ๑๐๐ 
รวม ๑๐๒ - ๔ ๕ ๙๒ ๙๘  

ร้อยละ  - ๓.๙๖ ๔.๙๕ ๙๑.๐๙ ๙๗.๐๓ ๙๕.๕๖ 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป (คน) 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๑๗ - - - ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๖ - - - ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๕ - - - ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๗ - - - ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๙ - - - ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๗ - - ๓ ๑๔ ๑๗ ๑๐๐ 
รวม ๑๐๑ - - ๓ ๙๘ ๑๐๑  

ร้อยละ  - - ๒.๙๗ ๙๗.๐๓ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับดขีึ้นไป 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

การประเมินสมรรถนะส าคัญ 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคิด 

ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ป.๑ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๒ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ 
ป.๓ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ 
รวม ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๐ 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  

โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

สมรรถนะการอ่านออกเสียง      
    ๑.  การอ่านออกเสียงค า ๙๕.๕๕     
    ๒.  การอ่านออกเสียงข้อความ ๙๖.๒๖     
สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง      
    ๑.  การอ่านรู้เรื่องค า (จับภาพ) ๙๘.๘๘     
    ๒.  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลา่เรื่องจากภาพ) ๙๗.๗๗     
    ๓.  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลอืกตอบ) ๗๘.๘๘     
    ๔.  การอ่านรู้เรื่องข้อความ ๗๑.๑๑     

รวม ๒ สมรรถนะ ๘๙.๗๔     
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จ านวนและร้อยละของเด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา 
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

********************   
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

 

 
ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จ านวนเด็ก อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ รวม 

ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับ...... ๕๙ ๒๒  ๑๗   ๒๐ ๕๙  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
          

 ๑) มีน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  ๙๐  ๕๙ ๑๘ ๘๑.๘๒ ๑๓ ๗๗.๖๕ ๑๘ ๙๐ ๔๙ ๘๓.๐๕ 
 ๒) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ร้อยละ  ๘๗ ๕๙ ๑๗ ๗๙.๐๙ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๑๙ ๙๒ ๕๐ ๘๔.๗๕ 
 ๓) มือและตาประสานสัมพันธ์ดี ร้อยละ  ๘๔ ๕๙ ๑๙ ๘๗.๒๗ ๑๔ ๘๔.๗๑ ๑๙ ๙๕ ๕๒ ๘๘.๑๔ 
 ๔) รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็น

นิสัย 
ร้อยละ  ๘๗ ๕๙ ๒๐ ๙๐ ๑๕ ๘๕.๘๘ ๑๙ 

๙๒ 
๕๔ ๙๑.๕๓ 

 ๕) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  ร้อยละ  ๘๗ ๕๙ ๒๑ ๙๙.๐๙ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๑๙ ๙๖ ๕๔ ๙๑.๕๓ 
 ๖)หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด ร้อยละ ๘๗ ๕๙ ๒๑ ๙๙.๐๙ ๑๗ ๑๐๐ ๒๐ ๑๐๐ ๕๘ ๙๘.๓๑ 
 ๗) ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ

สถานการณ์ที่เสี่ยง 
ร้อยละ ๘๗ ๕๙ ๑๘ ๘๑.๘๒ ๑๖ ๙๐.๕๙ ๑๙ 

๙๗ 
๕๓ ๘๙.๘๓ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
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ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จ านวนเด็ก อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ รวม 

ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 ๑) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้    

   เหมาะสม 
ร้อยละ  ๙๐ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๔ ๘๘.๒๔ ๑๙ ๙๗ ๕๕ ๙๓.๒๒ 

 ๒) รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ร้อยละ  ๘๔ ๕๙ ๑๗ ๗๙.๐๙ ๑๔ ๘๑.๑๘ ๑๙ ๙๗ ๕๐ ๘๔.๗๕ 
 ๓) ยอมรับ และพึงพอใจในความสามารถและ

ผลงานของตนเองและผู้อื่น     
ร้อยละ  ๘๒ ๕๙ ๑๙ ๘๖.๓๖ ๑๓ ๗๘.๘๒ ๑๙ ๙๖ ๕๑ ๘๖.๔๔ 

 ๔) มีจิตส านึกและค่านิยมให้ดี ร้อยละ  ๘๗ ๕๙ ๑๙ ๘๖.๓๖ ๑๔ ๘๐ ๑๙ ๙๖ ๕๒ ๘๘.๑๔ 
 ๕) กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ  ๘๒ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๒ ๗๐.๕๙ ๑๙ ๙๐ ๕๓ ๘๙.๘๓ 
 ๖) ช่วยเหลือแบ่งปัน ร้อยละ  ๘๕ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๔ ๘๐ ๑๘ ๙๑ ๕๔ ๙๑.๕๓ 
 ๗) เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ร้อยละ ๙๐ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๓ ๗๕.๒๙ ๑๘ ๙๕ ๕๓ ๘๘.๑๔ 
 ๘) อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ  ๘๕ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๔ ๘๐ ๑๙ ๙๘ ๕๕ ๙๓.๒๒ 

 ๙) ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

ร้อยละ  ๙๐ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๓ ๗๗.๖๕ ๒๐ ๙๖ ๕๕ ๙๓.๒๒ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

          

 ๑) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ  ๙๕ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๕ ๘๕.๒๙ ๒๐ ๙๘ ๕๗ ๙๖.๖๑ 
 ๒) มีวินัยในตนเอง ร้อยละ  ๘๙ ๕๙ ๒๑ ๙๔.๕๕ ๑๓ ๗๕.๒๙ ๒๐ ๙๘ ๕๔ ๙๑.๕๓ 
 ๓) ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ  ๙๒ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๕ ๘๙.๔๑ ๑๙ ๙๓ ๕๖ ๙๔.๙๒ 
 ๔) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก

ห้องเรียน 
ร้อยละ  ๙๒ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๓ ๗๗.๖๕ ๑๗ ๘๕ ๕๒ ๘๘.๑๔ 
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ค่าเป้าหมาย 

เด็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา จ านวนเด็ก อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓ รวม 

ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 ๕) มีมารยาทตามวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร้อยละ  ๙๕ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๒ ๗๑.๗๖ ๑๙ ๙๔ ๕๓ ๘๘.๑๔ 
 ๖) ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 

   บุคคล 
ร้อยละ  ๙๐ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๗ ๑๐๐ ๑๙ ๙๕ ๕๘ ๙๘.๓๑ 

 ๗) เล่นและท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ ร้อยละ  ๙๕ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๔ ๘๓.๕๓ ๑๘ ๙๒ ๕๔ ๙๑.๕๓ 
 ๘) แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ควารุนแรง ร้อยละ  ๘๒ ๕๙ ๑๔ ๖๕.๓๖ ๑๔ ๘๐ ๑๙ ๙๕ ๔๗ ๗๙.๖๖ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

          

 ๑) สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ร้อยละ  ๙๐ ๕๙ ๑๘ ๘๐ ๑๕ ๘๓.๕๓ ๑๘ ๙๒ ๕๑ ๘๖.๔๔ 
 ๒) ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจ และพยายาม

ค้นหาค าตอบ 
ร้อยละ  ๘๗ ๕๙ ๑๗ ๗๙.๐๗ ๑๒ ๗๐.๕๙ ๑๘ ๙๒ ๔๗ ๗๙.๖๖ 

 ๓) อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ  ๙๕ ๕๙ ๒๒ ๑๐๐ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๑๘ ๙๒ ๕๔ ๙๑.๕๓ 

 ๔) มีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ  ๘๗ ๕๙ ๑๔ ๖๒.๗๓ ๑๒ ๗๑.๗๖ ๑๘ ๙๒ ๔๔ ๗๔.๕๘ 

 ๕) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ร้อยละ  ๘๗ ๕๙ ๒๑ ๙๙.๐๙ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๑๘ ๙๒ ๕๓ ๘๙.๘๓ 
 ๖) การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ร้อยละ  ๙๐ ๕๙ ๒๑ ๙๙.๐๙ ๑๓ ๘๑.๑๘ ๑๘ ๙๒ ๕๒ ๘๘.๑๔ 
 ๗) ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ

แสวงหาความรู้ได้ 
ร้อยละ  ๙๕ ๕๙ ๑๑ ๕๑.๘๒ ๑๓ ๗๗.๖๕ ๑๘ ๙๒ ๔๒ ๗๑.๑๙ 
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จ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในประเด็นการพิจารณา 
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

******************** 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
ค่าเป้าหมาย 

จ านวน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ จ านวน ร้อยละ 

ทั้งหมด         
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ....... ๑๐๑ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๑๗ ๑๐๑  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน           

 ประเด็นพิจารณาที่ ๑  ความสามารถของผู้เรียนในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณได้  

ร้อยละ  ๙๐ ๑๐๑ ๑๒ ๑๔ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๗๘ ๗๗.๒๓ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๒  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ร้อยละ  ๗๗ ๑๐๑ ๑๑ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๖๙ ๖๘.๓๒ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๓  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ  ๗๗ ๑๐๑ ๑๔ ๑๔ ๑๓ ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๘๗ ๘๖.๑๔ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๔  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ  ๘๕ ๑๐๑ ๑๕ ๑๔ ๑๓ ๑๗ ๑๙ ๑๗ ๙๕ ๙๔.๐๖ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๕ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ  ๙๒ ๑๐๑ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๑๗ ๑๐๑ ๑๐๐ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๑๗ ๑๐๑ ๑๐๐ 
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ค่าเป้าหมาย 

จ านวน รวม 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา นร. ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ จ านวน ร้อยละ 

ทั้งหมด         
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ๑๐๑         

 ประเด็นพิจารณาที่ ๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๗ ๑๘ ๑๖ ๘๖ ๘๕.๑๕ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๑๗ ๑๐๑ ๑๐๐ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๓   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ  ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๑๗ ๑๐๑ ๑๐๐ 

 ประเด็นพิจารณาที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และ 
จิตสังคม 

ร้อยละ  ๙๖ ๑๐๑ ๑๖ ๑๕ ๑๔ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๙๓ ๙๒.๐๘ 

 
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล :   - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 
   - การประเมนิสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร   

-  การประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการอ่าน ด้านการเขียน  (ข้อมูลจากระบบ  e-MES) 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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