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ค ำน ำ 
 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดตาล ฉบับนี้  จัดท าข้ึนตาม
กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดตาล  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
       (นางศิริวรรณ  สมบูรณ์พันธ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
          ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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สำรบัญ 
 
 

เรื่อง           หน้ำ 
ค ำน ำ           ก 
สำรบัญ           ข 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ       ๑ 
 - ข้อมูลทั่วไป         ๑ 
 - ข้อมูลครูและบุคลากร        ๑ 
 - ข้อมูลนักเรียน         ๒ 
 - ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     ๓ 
 - ผลการทดสอบระดับชาติ       ๕ 
 - ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้        ๗ 
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ      ๘ 
 - ระดับปฐมวัย         ๘ 
    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย     ๙ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก      ๙ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๓ 
  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ๑๖ 
 - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ๒๑ 
    ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ๒๔ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน      ๒๔ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๒๗ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๙ 
ส่วนที่ ๓ ภำคผนวก         ๓๖ 
 ค าสั่งโรงเรียนวัดตาลที่ ๘๓/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ค าสั่งโรงเรียนวัดตาลที่ ๘๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 ค าสั่งโรงเรียนวัดตาลที่ ๘๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ระบบการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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สำรบัญ (ต่อ)  
 
 

เรื่อง           หน้ำ 
 
 ประกาศโรงเรียนวัดตาล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 ประกาศโรงเรียนวัดตาล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนวัดตาล เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ของสถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียนวัดตาล เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยเพ่ือการประกัน- 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผลการทดสอบระดับชาติ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาล  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
 
 
ข้อมูลพื้นฐำน 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถำนศึกษำ : โรงเรียนวัดตาล   
ที่อยู ่: เลขที ่๓๙ หมู่ที่ ๑ ต าบลบางตะไนย์  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ 
สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๐๑๗๒๑๐ โทรสาร : ๐๒-๕๐๑๗๒๑๐ 
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน   นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๑๘-๓๑๕๕  
เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
 
๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 
 ๑) จ ำนวนบุคลำกร 
 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 

จ ำนวน ๑ ๑๕ - ๖ ๑ ๒๓ 
 
 ๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

บุคลำกร ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

จ ำนวน ๑ ๒๑ ๑ - ๒๓ 
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 ๓) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

๑.บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๑ ๒๐ 
๓. คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒ ๒๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐ 
๖. สังคมศึกษา ๑ ๒๐ 
๗. ประถมศึกษา ๑ ๒๐ 
๘. เกษตร ๑ ๒๐ 
๙. ดนตรี ๒ ๒๐ 
๑๐. ปฐมวัย ๔ ๒๕ 
๑๑. รัฐศาสตร์ ๑ ๒๐ 
๑๒. คอมพิวเตอร์ ๓ ๒๐ 
๑๓. พละศึกษา ๑ ๒๐ 
๑๔. อ่ืนๆ ๑ ๒๐ 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 

  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๓๗๘ คน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๑๕ ๒๑ ๓๖ ๓๖ 
อ.๓ ๒ ๒๘ ๒๐ ๔๘ ๒๔ 
รวม ๓ ๔๓ ๔๑ ๘๔ ๒๘ 
ป.๑ ๒ ๓๑ ๒๘ ๕๙ ๓๐ 
ป.๒ ๒ ๓๑ ๒๒ ๕๓ ๒๗ 
ป.๓ ๒ ๒๕ ๒๗ ๕๒ ๒๖ 
ป.๔ ๒ ๒๙ ๑๙ ๔๘ ๒๔ 
ป.๕ ๒ ๒๓ ๒๐ ๔๓ ๒๒ 
ป.๖ ๑ ๑๖ ๑๙ ๓๕ ๓๕ 
รวม ๑๑ ๑๕๕ ๑๓๕ ๒๙๐ ๒๖ 
รวมทั้งหมด ๑๔ ๑๙๘ ๑๗๖ ๓๗๔ ๒๗ 
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
ระดับปฐมวัย 
 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรแต่ละด้ำนในระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

ระดับชั้น ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนด้ำน ครบทั้ง ๔ ด้ำน 
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ 

อ.๒ ๘๘.๘๘ ๙๗.๒๒ ๙๔.๔๔ ๘๖.๑๑ ๙๑.๖๐ 
อ.๓ ๘๙.๑๓ ๙๕.๖๕ ๙๕.๖๕ ๘๖.๙๖ ๙๓.๓๐ 
รวม ๑๗๘.๐๑ ๑๙๒.๘๗ ๑๙๐.๐๙ ๑๗๓.๐๗ ๑๘๔.๙๐ 
ร้อยละ ๘๙.๐๑ ๙๖.๔๔ ๙๕.๐๕ ๘๖.๕๔ ๙๒.๔๕ 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 ๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 
 

ระดับชั้น 

รำยวิชำ (พื้นฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

ปร
ะวั

ติศ
ำส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษำ
 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

ป.๑ ๒๘ ๓๙ ๓๒ ๔๙ ๒๗ ๕๓ ๓๙ ๔๑ ๒๕ 
ป.๒ ๒๗ ๒๖ ๒๙ ๕๑ ๕๐ ๔๙ ๓๕ ๔๒ ๓๒ 
ป.๓ ๒๙ ๓ ๑๗ ๓๔ ๒๗ ๔๔ ๔๐ ๓๖ ๑๕ 
ป.๔ ๒๑ ๑๔ ๑๗ ๙ ๑๓ ๒๖ ๔๒ ๒๗ ๒๕ 
ป.๕ ๑๕ ๒๑ ๑๓ ๓๓ ๒๔ ๓๖ ๓๒ ๔๐ ๑๗ 
ป.๖ ๒๓ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๒๙ ๒๔ ๓๔ ๑๑ 
รวม ๑๔๓ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๘๖ ๑๕๗ ๒๓๗ ๒๑๒ ๒๒๐ ๑๒๕ 
ร้อยละ ๔๙.๓๑ ๔๐.๖๙ ๔๐.๖๙ ๖๔.๑๔ ๕๔.๑๔ ๘๑.๗๒ ๗๓.๑๐ ๗๕.๘๖ ๔๓.๑๐ 
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 ๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมิน อ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๕๙ ๒ ๑๕ ๓๔ ๘ ๔๒ ๗๑.๑๙ 
ป.๒ ๕๓ - ๖ ๓๗ ๑๐ ๔๗ ๘๘.๖๘ 
ป.๓ ๕๒ - ๕ ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๙๐.๓๘ 
ป.๔ ๔๘ - ๒๗ ๑๙ ๒ ๒๑ ๔๓.๗๕ 
ป.๕ ๔๓ - ๑๓ ๒๗ ๓ ๓๐ ๖๙.๗๗ 
ป.๖ ๓๕ - ๑๖ ๑๕ ๔ ๑๙ ๕๔.๒๙ 
รวม ๒๙๐ ๒ ๘๒ ๑๕๕ ๕๑ ๒๐๖ ๗๑.๐๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๖๙ ๒๘.๒๗ ๕๓.๔๕ ๑๗.๕๙ ๗๑.๐๓ ๗๑.๐๓ 

 
 ๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๕๙ ๒ ๒ ๒๙ ๒๖ ๕๕ ๙๓.๒๒ 
ป.๒ ๕๓ - - ๑๓ ๔๐ ๕๓ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ ๕๒ - ๓ ๒๗ ๒๒ ๔๙ ๙๔.๒๓ 
ป.๔ ๔๘ - ๒ ๒๓ ๒๓ ๔๖ ๙๕.๘๓ 
ป.๕ ๔๓ - - ๒๘ ๑๕ ๔๓ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๖ ๓๕ - - ๖ ๒๙ ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 
รวม ๒๙๐ ๒ ๗ ๑๒๖ ๑๕๕ ๒๘๑ ๙๖.๙๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐.๖๙ ๒.๔๑ ๔๓.๔๕ ๕๓.๔๕ ๙๖.๙๐ ๙๖.๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 ๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
ฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖  ในระดับ “ผ่ำน” ขึ้นไป 
 

สมรรถนะส ำคัญ ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำนขึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยี่ยม 

๑. ควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำร 

- - ๓๕ - ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

๒. ควำมสำมำรถใน
กำรคิด 

- - ๒๑ ๑๔ ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ 

- - ๓๕ - ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

๔. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิต 

- - ๒๑ ๑๔ ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี 

- - - ๓๕ ๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

รวม - - ๑๑๒ ๖๓ ๑๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
 

๑.๕ ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 
 

 ๑) ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ควำมสำมำรถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา ๕๖.๕๔ ๔๗.๐๖ ๔๖.๔๖ 
ด้านค านวณ ๓๕.๓๑ ๔๔.๒๐ ๔๔.๙๔ 
รวมความสามารถท้ัง ๒ ด้าน ๔๕.๙๒ ๔๕.๖๓ ๔๕.๗๐ 

  
 ๒) กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ 

ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ด้านภาษา ๕๒.๕๙ ๕๖.๕๔ + ๔.๐๕ 
ด้านค านวณ ๔๑.๒๒ ๓๕.๓๑ - ๕.๙๑ 
ด้านเหตุผล ๔๕.๔๘ - - 
รวมความสามารถท้ัง ๓ ด้าน ๔๖.๔๓ ๔๕.๙๒  



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑.๖ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
  
 ๑) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๖.๐๖ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๓.๐๘ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๘๕ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๖.๖๓ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 

 
 ๒) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๑ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๒ 
ร้อยละของผลต่ำง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย ๕๕.๐๑ ๕๖.๐๖ +๑.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๗๗ ๓๓.๐๘ +๑.๓๑ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๒๙ ๓๘.๘๕ +๒.๕๖ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๒๗ ๓๖.๖๓ +๒.๓๖ 

 
๑.๗ จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
 ๑) แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
 

แห่งเรียนรู้/ชั้น อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ห้องสมุด ๓๖ ๔๘ ๕๙ ๕๓ ๕๒ ๔๘ ๕๓ ๓๕ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๓๖ ๔๘ ๕๙ ๕๓ ๕๒ ๔๘ ๕๓ ๓๕ 
ห้องวิทยาศาสตร์ ๓๖ ๔๘ ๕๙ ๕๓ ๕๒ ๔๘ ๕๓ ๓๕ 
ห้องสื่อ ๓๖ ๔๘ ๕๙ ๕๓ ๕๒ ๔๘ ๕๓ ๓๕ 
ห้องดนตร ี ๓๖ ๔๘ ๕๙ ๕๓ ๕๒ ๔๘ ๕๓ ๓๕ 
ห้องสหกรณ ์ ๓๖ ๔๘ ๕๙ ๕๓ ๕๒ ๔๘ ๕๓ ๓๕ 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 ๒) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ 
 

แหล่งเรียนรู้/ชั้น อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
สวนสนุกดรีมเวิลด์ ๓๖ ๔๘ - - - - - - 
วัดเตย - - - - - ๔๘ ๕๓ ๓๕ 
วัดบางจาก - - - - - - - ๓๕ 
วัดบางตะไนย์ - - - - - ๔๘ ๕๓ - 
วัดตาล ๓๖ ๔๘ ๕๙ ๕๓ ๕๒ ๔๘ ๕๓ ๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 
                  

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
 

โรงเรียนวัดตาลจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓  
จ านวน ๘๒  คน  ครูผู้สอน ๔ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผล
การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
                   เด็กปฐมวัยร่าเริง แจ่มใส  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ยิ้มไหว้และทักทาย 
ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ได้เหมาะสมกับวัย  มีความมั่นใจ   กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  ช่วยเหลือ
ตนเอง  ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  หยิบจับสีเทียน  ดินน้ ามัน  อุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนได้ดี  อดทนอดกลั้นโดยการเข้าแถวรอรับบริการต่างๆ  ชอบฟังและอ่าน
นิทาน  ท างานศิลปะสร้างสรรค์  มีความสนใจ คล้อยตามและสนุกสนานเมื่อได้ยินเสียงเพลง  ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของโรงเรียนและห้องเรียนได้ดี  ในรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเด็กเกิดอุบัติเหตุจากการเล่น  หรือท า
กิจกรรมต่างๆ   เด็กบางคนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวและการท ากิจกรรม
ต่างๆ  โรงเรียนจึงได้รณรงค์ ให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวาน เช่น ขนมหวาน อาหารที่มีรสหวาน เป็น
ต้น  รณรงค์ให้นักเรียนออกก าลังกายและร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลและฝึกนิสัยการบริโภคอาหารของ
เด็กให้เหมาะสมและเป็นไปตามเจตนารมณ์  นอกจากนี้ สถานศึกษาโดยครูผู้จัดประสบการณ์  ได้ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ครูจัดกิจกรรมตามตารางกิจวัตรประจ าวัน   บูรณาการตาม  ๖  กิจกรรม
หลัก  นอกจากนี้ยังน าใบกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   มาใช้ในการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการคิดรวบยอด   การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  สถานศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน  มีโครงการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย  ๕  โครงการ  ส่วนด้านอ่ืน ๆ บูรณาการกับโครงการ/
กิจกรรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สภาพแวดล้อมห้องเรียน  จัดมุมเสริมประสบการณ์  ๓  มุม  มีสื่อ  ของ
เล่น  หนังสือนิทาน  จ านวนหนึ่ง  เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น  จ านวนหนึ่งมีสภาพทรุดโทรม  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการนิเทศภายใน  ภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
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ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของเด็ก 
๑. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
    ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนวัดตาลได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็ก เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายทั้ง  ๔  ด้าน ดังต่อไปนี้ 
     ๑. มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้   โดยจัด
ประสบการณ ์ ดังนี้ 
      ๑.๑  จัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เกมแข่งขันพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมที่มีกติกาชัดเจน 
      ๑.๒ จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือให้เด็กได้ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
 ๑.๓  จัดกิจกรรมอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน 
      ๑.๔  ฝึกปฏิบัติเพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี เช่น การรักษาความสะอาด  การรับประทานอาหาร  
                 การพูดและการแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ  การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  เป็นต้น 
      ๑.๕ จัดกิจกรรมฝึกทักษะการรักษาความปลอดภัย เช่น  คอยดูแลแนะน า 
       การเล่นที่ปลอดภัย สร้างความตระหนักเรื่องยาเสพติด  เป็นต้น 
        ๑.๖  ส่งเสริมการทักษะด้านกีฬา เช่น โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เป็นต้น 
      ๑.๗  ติดตามพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยท าบันทึก    
              การชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสงูลงในแบบบันทึกการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 
           ๑.๘  จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน 
                  แผนปฏิบัติการโรงเรียน  ได้แก่ โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
                  ทักษะพื้นฐานผู้เรียน ระดับปฐมวัย 
           ๑.๙ บูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                  ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาดระดับปฐมวัย 
      ๒. มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์  โดยจัดประสบการณ์ดังนี้  
          ๒.๑  กิจกรรมฝึกการอดทนและรอคอยให้เด็ก ๆ เพ่ือความเป็นระเบียบและความพร้อมเพรียงใน  
                 การรอรับบริการต่าง ๆ   ทั้งในและนอกโรงเรียน   เช่น  การเข้าแถวรอรับอาหารและ 
                 สิ่งของ  การเดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบในโอกาสต่าง ๆ สอดแทรกกิจกรรมการนั่งสมาธิ 
                 ควบคู่กับกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น 
    ๒.๒ จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น  การ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง  
          ๒.๓  จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ได้แก่   
                  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย  
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      ๓. มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  
         โดยจัดประสบการณ์ ดังนี้  
          ๓.๑  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามตารางการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
           ๓.๒  บูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมระดับการศึกษาขั้น 
                  พ้ืนฐาน  ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ได้แก่ โครงการ 
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียนตามแบบวิถีพุทธ  
 
       ๔. มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิด
พื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้  โดยจัด 
           ประสบการณ ์ ดังนี้  
           ๔.๑  จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการเขียน วาดภาพ เพื่อสื่อความหมาย อธิบายสิ่งที่ตนเอง 
                 เขียนให้ผู้อื่นเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
           ๔.๒ การพัฒนาด้านทักษะความรู้ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                 ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกสาระ บูรณาการกับกิจกรรมประจ าวันอย่าง 
                 เหมาะสม 
           ๔.๓ จัดกิจกรรมรักการอ่านระดับปฐมวัยในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ได้แก่ 
                  - การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการรักการอ่าน 
                  - กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษา 
                  - กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการเขียน 

- กิจกรรมเล่านิทานสอดแทรกในกิจกรรม ๖ หลัก 
            ๔.๔  จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มาใช้ในการ 
                  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
                  ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ 
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๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
         - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่  ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              
ร้อยละ ๘๙.๐๑ 

- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับอ าเภอ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๙๖.๔๔             

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๙๕.๐๕ สังเกตได้
จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม 
รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๖.๕๔ 
 
๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวันอย่างดี 
 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
          ๑. กิจกรรมบริการอาหารกลางวัน 
          ๒. กิจกรรมบริการอาหารเสริมนม 
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          ๓. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย  
                   -  กิจกรรมทักษะภาษา การเล่านิทานบทบาท
สมมุติ การสื่อสารที่เหมาะสม  
                     -  กิจกรรมฝึกทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   -  กิจกรรมผู้เรียนมีทักษะการใช้ศิลปะดนตรีและ
การเคลื่อนไหว 
                     -  กิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกม 
                        ทายของในกล่องปริศนา การสัมผัสวัสดุต่างๆ , การชิมรสชาติอาหาร ,การดมกลิ่น,  
                        บอกสิ่งที่มองเห็นได้ เป็นต้น   
                      - กิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ 
                     - กิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องจ านวน , ปริมาณ, น้ าหนัก เช่น โดยการฝึกปฏิบัติ 
                       การชั่ง การตวง การวัด เป็นต้น 
          ๔. โครงการผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 
                     -  จัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสะอาดมีบรรยากาศน่าเรียน 
                     -  จัดกิจกรรมเล่านิทาน ร้องเพลง ท่องจ าข้อตกลงเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีวินัย มีความ 
                        รับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน 
                     -  จัดกิจกรรมการเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมติ การร้องเพลง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน 
                        มีความซื่อสัตย์สุจริต 
                     -  จัดกิจกรรม วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน มีสัมคารวะ และปฏิบัติ 
                        ตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์     

-  จัดกิจกรรม การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเมตตา     
   กรุณา รู้จักแบ่งปัน มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน        

           -  จัดกิจกรรมการท่องค าคล้องจองเกี่ยวกับการประหยัดอดออมต่างๆ จัดกิจกรรมออม 
      ทรัพย์และท่องค าคล้องจอง เกี่ยวกับการประหยัดน้ าไฟ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จัก 
                        ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
                     -  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านมารยาทงาม ท่องค าคล้องจอง เกี่ยวกับการรับประทาน 
                        อาหารอย่างรู้คุณค่า เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีมารยาทในการพูดการฟัง การรับประทาน 
                        อาหาร การแสดงความเคารพและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
                     -  ประเมินพฤติกรรมเด็กด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 
          ๕. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ 
                    -  กิจกรรมวันไหว้ครู 
                    -  กิจกรรมวันภาษาไทย 
                    -  กิจกรรมวันเด็ก 
                    -  กิจกรรมออมทรัพย์ 
                -  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
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๖. โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาดระดับปฐมวัย 
                    -  กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์(ดื่มนม,อาหารกลางวัน) 
                    -  กิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
                    -  กิจกรรมการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
                    -  กิจกรรมขยับกายวันละนิด สุขภาพจิตสดใส 
                    -  กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                    -  กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด และป้องกันโรคตามฤดูกาล 
                    -  กิจกรรมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก 
                    -  กิจกรรมอนุบาลปลอดโรค    
            -  กิจกรรมสะอาดกาย ฟันสวย 
           ๗. บันทึกการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
           ๘. บันทึกพัฒนาการ 
           ๙. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
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มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
            ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

         การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดตาลได้มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้
มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดย

ให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ    โรงเรียนวัดตาล ได้จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และ
จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่ างมีคุณภาพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่
จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัย  
จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
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หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ เทคโนโลยีใช้ในการ
สืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่ สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
         ๒.๒)  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
          -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
          -  รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปี 

-  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
-  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย 
-  โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  

๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ

ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

     
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

-  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
-  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย 
-  โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
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มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
จัดการศึกษาปฐมวัยเรียนโรงมุ่งเน้นความส าคัญ

ของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  
ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการ
เรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุก
ส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความ
รับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จั ดประสบการณ์ ก า ร เ รี ยนรู้ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ ด็ ก ไ ด้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็ก 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ
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น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   
  
  
  
  
  
 
 
๒)  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
          - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนมีสีสัน  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน    
  ๓)  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
          

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
          ๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  
          ๒. โครงการผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 
          ๓. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ 
          ๔. โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาดระดับปฐมวัย 
          ๕. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
          ๖. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
          ๗. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
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สรุปมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  
๑. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

    ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      - รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การ 

           ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีบ้านและ
โรงเรียน 

- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มี 
        ส่วนรว่มในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  ๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  
          ๒. โครงการผู้ปกครองร่วมใจสานสายใยผูกพัน 
          ๓. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ 
          ๔. โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจความสะอาดระดับปฐมวัย 
          ๕. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  
          ๖. โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
          ๗. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
                    
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมอนามัยใส่
ใจความสะอาดระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนักส่วนสูง/
ภาวะโภชนาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ 
โครงการปิยวาจาพาชื่นชม 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมทัศนศึกษาดรีมเวิลด์ 
-กิจกรรมโครงงาน 
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการ ONEDAY ONEVOCAB 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๖๐ 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 
-แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน -กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยง
เด็กพิเศษ 
 

 
- 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการจัด
ประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรม PLC 
-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม  
-เกียรติบัตร 
   

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการคอม 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการผู้ปกครองร่วมใจสาน
สายใยผูกพัน 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
 

 
มำตรฐำนที ่๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมโครงงานอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมทัศนศึกษาดรีมเวิลด์ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมโครงงานอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรยีนระดับปฐมวยั 
-กิจกรรมโครงงานอนุบาล 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 
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ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

โรงเรียนวัดตาลจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒๙๘  คน  ครูผู้สอน ๑๘ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของ
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ผล
การอ่านออกของผู้เรียน (RT) ได้อยู่ในระดับ พอใช้ขึ้นไป จ านวน ๕๖ คน คิดเป็น    ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ นักเรียน
มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  โครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน และการเขียน นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐.๐๐   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการ
อ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๙.๓๑ ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  ดังนั้นโรงเรียนวัดตาลจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน 
ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด
ในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ
ปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดตาล  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดย
ใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียนวัดตาล  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรม
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เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสั งคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้าน
เทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
 
         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยใน
ชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์
ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก         
เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 
    ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

รงเรียนวัดตาลส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 
(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดตาลจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ

ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมี
ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
   ๒. ๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่            ๑)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน และการเขียน ๒)โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดตาล 
๓)โครงการแข็งขันกีฬานักเรียน  ๔)โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
๕)โครงการวันส าคัญ ๖) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ๗)
โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ในโรงเรียน ๘)โครงการส่ง เสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ๙)โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 
๑๐)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแบบวิธีพุทธ      ๑๑)
โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
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๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้ เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ร ะ ดั บ ช าติ ข อ ง นั ก เ รี ย น มี แ น ว โ น้ ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน ก า ร
สื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ใ น
แต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก 
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย     
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๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย 
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มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 
    ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการ
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดตาล  
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนวัดตาล   
 
    ๒.๒  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  

พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรง เรียน พัฒนาบริการด้ านเทคโนโลยี   
สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) โครงการประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
รงเรียนวัดตาลส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยใน
ชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง   

 
2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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๓. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเ พ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) โครงการพัฒนาจัดหาและผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอน  
๒) โครงการวิจัยในชั้นเรียนและโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยรวม 
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน
ตนเอง 
 

๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่
สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๙๖.๕๕ มี
ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ

ทดสอบระดับชาติ ๓ ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไป  ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
(NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและระดับชั้น
ที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิต
อาสา โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลให้มีการสอนงานอาชีพให้
นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน 
ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มี

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน 
และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตาม
โครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มี
โครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  
 
   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน ตามแบบวิถีพุทธ 
โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่าน และการเขียน  
โครงการพัฒนา จัดหา และผลิตสื่อ นวัตกรรม เพ่ือจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการวิจัยในชั้นเรียนและโครงงานกลุ่มสาระต่างๆ 

 
๓ . 
จุดเด่น 
จุ ด ที่
ค ว ร
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พัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         ๓. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      ๕. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      ๖. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

๑. ผลการประเมินระดับชาติ 
๒. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
๓. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          ๔. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          ๕. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
          ๖ . ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ๑) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  
 ๒) โครงการประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  
 ๔) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
 ๕) โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
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บัญชีงบหน้ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจักษ/์ผลงำนโดดเด่น 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่าน และการ
เขียน 

- แบบบันทึกการอ่าน 
- ผลการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน 

๒ . มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่าน และการ
เขียน 

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 
- แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

๓ . มี ค ว ามสามารถ ในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
น โ ยบาย /กิ จ ก ร รม  Active 
learning 

- ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๔ . ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่าน และการ
เขียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่าน และการ
เขียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.๑-๖ 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 

๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตาม
หลักปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียง 
โครงการฝึกทักษะอาชีพ 

- ภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการ 
- กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน 
- การเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจักษ/์ผลงำนโดดเด่น 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

โครงการส่ ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ตามแบบวิถี
พุทธ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

โครงการวันส าคัญ 
โครงการอนุรักษณ์ดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ไทย 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 
- ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทย 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

๔ . สุขภาวะทางร่ างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 
 
  

โ ค ร งก า รก า ร แข่ ง ขั น กี ฬ า
นักเรียน 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจักษ/์ผลงำนโดดเด่น 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงาน 
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม 
เป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่าน และการ
เขียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

การพัฒนาบุคลากร - บันทึกการเข้ารับการอบรม/สัมนา 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจักษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๒.๓ การวางแผนการบริหารและ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้ 

- เว็บไซต์โรงเรียน 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

๒ . ๔  ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
  

โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร
สถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 

- บรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

โครงการประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

- ค าสั่งโรงเรียน 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 

กิจกรรมการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 
 

 
มำตรฐำนที ่๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
๑ . การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

โครงการพัฒนาจัดหาและผลิต
สื่อ นวัตกรรม เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- สื่อ/นวัตกรรม 
- ภาพถ่าย 

๒.การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โ ย งกั บบ ริ บทขอ งชุ ม ชนและ
ท้องถิ่น 
 

การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรท้องถิ่น 
 

๓. มีการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

การวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง 

- แบบบันทึกคะแนน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
   

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดตาล 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาปฐมวัยศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดตาลจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาปฐมวัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 โรงเรียนวัดตาล จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นต้นไป      
         

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
       
 

(นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดตาล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มีจ านวน 
๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนวัดตาล 

เรื่อง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนวัดตาล ในการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 โรงเรียนวัดตาล จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือใช้
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
       
 
 

(นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

แนบท้ำย ประกำศโรงเรียนวัดตำล 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
(อ้ำงตำม ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑) 

 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
 
   

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดตาล 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดตาลจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 โรงเรียนวัดตาล จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นต้นไป              

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดตาล เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มี
จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
 ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๒การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
 ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

และ 
ได้มาตรฐาน  

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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ประกาศโรงเรียนวัดตาล 
เรื่อง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนวัดตาล ในการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 โรงเรียนวัดตาล จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
       

(นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
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มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
แนบท้ำย ประกำศโรงเรียนวัดตำล 

เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

(อ้ำงตำม ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑) 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๓)ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ “ความสามารถในการ

สื่อสาร” 
ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

  ๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

  ๕) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ 
ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ จากการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน / สะเต็มศึกษา ฯลฯ 

ร้อยละ ๖๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

  ๖) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

  ๗) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
  ๘) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) ผู้เรียนรู้จักและมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและนโยบายของต้นสังกัด และมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมทั้งใช้วงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๓ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
๒.๔ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครู (PLC) อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๒.๖ สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่

เป็น Active Learning จนผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ ครูผู้สอนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการ
เผยแพร่ในวงวิชาการ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๓ ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๔ ครูผู้สอนมีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกัน
ก าหนดข้อตกลงในชั้นเรียน มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และไม่ใช้
วิธีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๕ ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย และตรงตามสภาพจริง 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๕ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

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

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ระดับดีเลิศ 

๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

ร้อยละ ๘๙.๐๑ 

   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   ร้อยละ ๙๖.๔๔ 
   ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ ๙๕.๐๕ 
   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้   ร้อยละ ๘๖.๔๕ 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรจัดกำร ระดับยอดเยี่ยม 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ  ๑๐๐ 
   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ  ๑๐๐ 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภ ัยและเพียงพอ ร้อยละ  ๑๐๐ 

    ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 

ร้อยละ  ๑๐๐ 

  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ร้อยละ  ๑๐๐ 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     ร้อยละ ๘๕ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข    ร้อยละ ๘๕  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    ร้อยละ ๘๐ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป   

  ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ ๘๕ 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยภำพรวม  

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเลิศ มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และให้ทุกภาคส่วน เช่น กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
สามารถพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ..... 
 

จุดเด่นระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามล าดับ มีการ

แบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ด าเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีศักยภาพ และมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ใน
ระดับที่เพ่ิมสูงขึ้น ครูอนุบาลมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง เรียนรู้
เทคนิควิธีการสอนและมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก 
 
จุดที่ควรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

พัฒนาผู้บริหารและครูอนุบาลอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถมีบทบาทในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การจัดการศึกษา ในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพและมีทักษะทางเทคโนโลยี 
รวมทั้งการไปอบรมหรือศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและควรให้ความรู้ในระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรที่บรรจุใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึนจากเดิม 

 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

- ควรมีระบบการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฐมวัย ที่มีความครอบคลุมสอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดและบริบทท้องถิ่น  

- ควรมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุการสอนของครูปฐมวัยที่ตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ปี ๒๕๖๒ ท าให้สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพและท่ีช่วยส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากขึ้น 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

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

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  ร้อยละ ๗๐ 
  ๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ ๖๕ 
  ๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ “ความสามารถในการ

สื่อสาร” 
ร้อยละ ๗๐ 

  ๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ 

  ๕) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ 
ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ จากการเรียนรู้โดยการท าโครงงาน / สะเต็มศึกษา ฯลฯ 

ร้อยละ ๗๒ 

  ๖) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๙๐ 

  ๗) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๙๕ 
  ๘) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ร้อยละ ๙๗ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๖ 
๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๕ 
๓) ผู้เรียนรู้จักและมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๕ 
๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๕ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและนโยบายของต้นสังกัด และมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมทั้งใช้วงจร PDCA อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๓ สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๔ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครู (PLC) อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐  

๒.๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐  



                   รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภำพ) 
๒.๖ สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ร้อยละ ๑๐๐  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่

เป็น Active Learning จนผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

ร้อยละ ๘๒ 

๓.๒ ครูผู้สอนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการ
เผยแพร่ในวงวิชาการ 

ร้อยละ ๘๕ 

๓.๓ ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ 

๓.๔ ครูผู้สอนมีการบริการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกัน
ก าหนดข้อตกลงในชั้นเรียน มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และไม่ใช้
วิธีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี 

ร้อยละ ๙๕ 

๓.๕ ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ
วัดประเมินผลที่หลากหลาย และตรงตามสภาพจริง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๕ ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

ร้อยละ ๙๕ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยภำพรวม  

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และให้ทุกภาคส่วน เช่น กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง 
 

จุดเด่นระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ครบถ้วนทุกขั้นตอน ตามล าดับ มีการ

แบ่งงานมอบหมายความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ด าเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
เฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนและพัฒนาตนเอง เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนอย่าง
เหมาะสม 
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จุดที่ควรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
พัฒนาผู้บริหารและครูอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในยุค ๔.๐ พร้อมทั้งน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา การสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ และน าไปอบรมหรือ
ศึกษาดูงานสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และควรให้ความรู้ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้กับบุคลากรที่บรรจุใหม่ ได้มีความเข้าใจมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

- ควรมีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความครอบคลุม  ทั่วถึง ตามตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท 

- ควรมีการจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนการสอน วัสดุการสอนของครูให้เป็นระบบ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนและที่ช่วยส่งเสริมการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ให้มากข้ึน 
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บันทึกข้อควำม 

 
ส่วนรำชกำร  โรงเรียนวัดตาล                             
ที่   -  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง   การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาล ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

เรียน   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดตาล 
ด้วยโรงเรียนวัดตาล  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เพ่ือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน  รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพจากต้นสังกัด 
 

บัดนี้  โรงเรียนวัดตาล ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดตาล ให้
ความเห็นชอบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
 
 

                   (นางศิริวรรณ   สมบูรณ์พันธ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 
 
ควำมเห็นชอบของประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 เห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 

 
     (นายบุญธรรม    พิกุลทอง) 

                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดตาล 
                                                               วันที่  ๒๗  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓w 


