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ค าน า 

 
 รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  ฉบับนี ้โรงเรียนวัดราษฎร์
บ ารุงได้จัดท าข้ึน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการ ศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของ
สถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ บทสรุปส าหรับผูบ้รหิาร  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1  
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  
 
 
        โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
          30 เมษายน 2562  
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า 2 
สารบัญ 3 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                                              
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

4 
5 

 ข้อมูลทั่วไป 5 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 5 
 ข้อมูลนักเรียน 7 
 สรุปข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 
 ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียน 16 
ส่วนท่ี 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 21 
 ระดับปฐมวัย 21 
        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 21 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 21 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 22 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 23 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 25 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 25 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 25 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 27 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 28 
ส่วนท่ี 3  สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 30 
 ระดับปฐมวัย 30 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 31 
ส่วนท่ี 4  ภาคผนวก 33 
 ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานภายในของสถานศึกษา 34 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 42 
 เอกสารหลกัฐาน เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมส าคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 47 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   56 



หน้า 4 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารงุ หมู่ที่ 5  บ้านบ่อหัวกรวด  ต าบลไผก่องดิน  อ าเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบรุี รหสัไปรษณีย์ 72150 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายสัญญา สาลผีลิน โทรศัพท ์035-960051 Website : www.rbr.ac.th   
จ านวนบุคลากร 11 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 9 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 1 คน 
จ านวนนักเรียน รวม 127 คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 14 คน ระดับประถมศึกษา 68 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 45 คน 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย : ระดับดีเลิศ 

ด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดเีลิศ เด็กมีทักษะความรู้พืน้ฐานตามพัฒนาการความพร้อมทัง้ 4 
ด้านอย่างเหมาะสมกบัวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มสีมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
สามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดเีลิศ มหีลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพฒันาการทั้ง 
4 ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของท้องถ่ิน 

ด้านการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดเีลิศ เด็กมีพฒันาการการอย่างสมดุล 
เรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับดีเลิศ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดเีลิศ ผูเ้รียนอ่านออกและอ่านคลอ่งเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งระดับประถมศกึษา  และระดับมัธยมศึกษา มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์จน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมประเพณีของทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดเีลิศ สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ  โดยจัดประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  

ด้านการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ ครมูีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ทีเ่น้นทกัษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย  

แนวทางการพฒันาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สงูข้ึน จัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตร จัดโครงการ/
กิจกรรมที่เน้นยกระดบัคุณภาพของเด็กและผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรับปรงุพฒันาอาคารสถานที่ และสิง่แวดล้อมให้เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอนของครูและ
การเรียนรู้ของเด็กและผู้เรียน  
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ส่วนท่ี 1   

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

 ท่ีอยู่  หมู่ที่ 5  บ้านบ่อหัวกรวด  ต าบลไผ่กองดิน  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุร ี
รหสัไปรษณีย์ 72150 

 สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 โทรศัพท์ 035-960051  Website : www.rbr.ac.th     

โทรสาร  035-960051    
 เปิดสอน ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี

อ่ืนๆ 
รวมท้ังหมด 

จ านวน 1 9 - 1 1 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

75% 

8% 
8% 

จ านวนบุคลากร 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จ านวน - 11 - 1 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 1 22 
3. คณิตศาสตร์ 1 19 
4. วิทยาศาสตร์ - - 
5. ภาษาอังกฤษ 2 19 
6. สังคมศึกษา 1 22 
7. ประถมศึกษา 1 20 
8. ปฐมวัย 2 20 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 22 

10. อุตสาหกรรมศลิป ์ 1 18 

รวม 11  
 

0% 

92% 

0% 

8% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบคุลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 รวม 127 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 6 2 8 8 
อ.3  1 4 2 6 6 
รวม 2 9 4 14  
ป.1 1 7 6 13 13 
ป.2 1 7 9 16 16 
ป.3 1 7 3 10 10 
ป.4 1 8 2 10 10 
ป.5 1 7 4 11 11 
ป.6 1 5 3 8 8 
รวม 6 41 27 68  
ม.1 1 11 8 19 19 
ม.2 1 7 9 16 16 
ม.3 1 5 5 10 10 
รวม 3 23 22 45  

รวมท้ังหมด 11 73 53 127  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป  

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบท้ัง 4 ด้าน 

 ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
อ.2 6 7 7 6 5 
อ.3 5 6 5 6 4 
รวม 11 13 12 12 9 

ร้อยละ 84.62 100 92.31 92.31 69.23 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ครบทั้ง 4 ด้าน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป  

อนุบาลปีที่ 2 

อนุบาลปีที่ 3 

รวม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

   
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
      ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา  2561 

รายวิชา 
(พื้นฐาน) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

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

ภาษาไทย 10 76.92 13 81.25 6 60.00 6 60.00 4 36.36 5 62.50 

คณิตศาสตร์ 11 84.62 10 62.50 6 60.00 4 40.00 6 54.55 5 62.50 

วิทยาศาสตร์ 9 69.23 10 62.50 7 70.00 7 70.00 8 72.73 6 75.00 

สังคมศึกษาฯ 8 61.54 14 87.50 4 40.00 2 20.00 5 45.45 7 87.50 

ประวัติศาสตร์ 10 76.92 12 75.00 6 60.00 4 20.00 1 9.09 2 25.00 

ภาษาอังกฤษ 10 76.92 13 81.25 2 20.00 3 30.00 8 72.73 6 75.00 

สุขศึกษาฯ 9 69.23 14 87.50 9 90.00 5 50.00 0 0.00 4 50.00 

ศิลปะ 12 92.31 16 100.00 9 90.00 10 100.00 9 81.82 6 75.00 

การงานฯ 12 92.31 13 81.25 9 90.00 10 100.00 7 63.64 7 87.50 

 
 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา  2561  

รายวิชา 
(พื้นฐาน) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 8 49.10 13 81.25 10 100.00 

คณิตศาสตร์ 4 21.05 5 31.25 4 40.00 

วิทยาศาสตร์ 6 31.58 12 75.00 8 80.00 

สังคมศึกษาฯ 6 31.58 11 68.75 4 40.00 

ประวัติศาสตร์ 12 63.16 10 62.50 4 40.00 

ภาษาอังกฤษ 5 26.32 4 25.00 5 50.00 

สุขศึกษาฯ 19 100.00 13 81.25 6 60.00 

ศิลปะ 19 100.00 16 100.00 10 100.00 

การงานฯ 19 100.00 16 100.00 10 100.00 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 
2) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ในระดบัดีข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 13 9 4 0 0 13 100.00 
ป.2 16 9 6 1 0 15 93.75 
ป.3 10 3 6 0 1 9 90.00 
ป.4 10 4 4 2 0 8 80.00 
ป.5 11 0 10 1 0 10 90.90 
ป.6 8 3 2 2 1 5 62.50 
ม.1 19 4 13 2 0 17 89.47 
ม.2 16 0 15 1 0 15 93.75 
ม.3 10 0 10 0 0 10 100.00 
รวม 113 32 70 9 2 102 88.93 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2561 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

ประวัติศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

สุขศึกษาฯ 

ศิลปะ 

การงานอาชีพฯ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

รวมทั้งสิ้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมทั้งสิ้น 

ดี่เย่ียม 69.23 56.25 30.00 40.00 0.00 37.50 21.05 0.00 0.00 28.32

ดี 30.77 37.50 60.00 40.00 90.91 25.00 68.42 93.75 100.00 61.95

ผ่าน 0.00 6.25 0.00 20.00 9.09 25.00 10.53 6.25 0.00 7.96

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 1.77

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
3) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขยีน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 13 9 4 0 0 13 100.00 
ป.2 16 9 6 1 0 15 93.75 
ป.3 10 3 6 0 1 9 90.00 
ป.4 10 4 4 2 0 8 80.00 
ป.5 11 0 10 1 0 10 90.90 
ป.6 8 3 2 2 1 5 62.50 
ม.1 19 4 13 2 0 17 89.47 
ม.2 16 0 15 1 0 15 93.75 
ม.3 10 4 6 0 0 10 100.00 
รวม 113 36 66 9 2 102 88.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1 

ป.3 
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ม.1 

ม.3 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
รวม

ทั้งสิ้น 

ดีเย่ียม 69.23 56.25 30.00 40.00 0.00 37.50 21.05 0.00 40.00 31.86

ดี 30.77 37.50 60.00 40.00 90.91 25.00 68.42 93.75 60.00 58.41

ผ่าน 0.00 6.25 0.00 20.00 9.09 25.00 10.53 6.25 0.00 7.96

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 1.77

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2561   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
4) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

การส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ 

ทักษะชีวิต 
การใช้ 

เทคโนโลยี 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 13 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 100.00 
ป.2 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 100.00 
ป.3 10 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 90.00 
ป.4 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 100.00 
ป.5 11 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 100.00 
ป.6 8 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 87.50 
ม.1 19 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 100.00 
ม.2 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 100.00 
ม.3 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 100.00 

รวม 113 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 98.23 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
5) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน  ในระดับผ่านข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ป.1 13 13 100.00 0 0.00 
ป.2 16 16 100.00 0 0.00 
ป.3 10 9 90.00 1 10.00 
ป.4 10 10 100.00 0 0.00 
ป.5 11 11 100.00 0 0.00 
ป.6 8 7 87.50 1 12.50 
ม.1 19 19 100.00 0 0.00 
ม.2 16 16 100.00 0 0.00 
ม.3 10 10 100.00 0 0.00 
รวม 113 111 98.23 2 1.77 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ทั้งสิ้น 

ผ่าน 100.00 100.00 90.00 100.00 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 98.23

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 1.77

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน ปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
1.5 ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2561  

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่  ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 54.07 75.42 66.16 
การอ่านรูเ้รือ่ง 82.46 77.91 71.27 
รวม 2 สมรรถนะ 68.26 76.66 68.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 – 2561 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 85.61 54.07 -31.54 
การอ่านรูเ้รือ่ง 77.53 82.46 +4.93 
รวม 2 สมรรถนะ 81.57 68.26 -13.31 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

โรงเรียน 54.07 82.46 68.26

เขตพ้ืนที่การศึกษา 75.42 77.91 76.66

ประเทศ 66.16 71.27 68.72
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่  ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 76.50 64.18 53.18 
ด้านค านวณ 73.01 56.84 47.19 
ด้านเหตุผล 72.38 55.47 48.07 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 73.96 58.84 49.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

ปีการศึกษา 2560 85.61 77.53 81.57

ปีการศึกษา 2561 54.07 82.46 68.26

ผลการพัฒนา -31.54 4.93 -13.31
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน 

โรงเรียน 76.5 73.01 72.38 73.96

เขตพ้ืนที่การศึกษา 64.18 56.84 55.47 58.84

ประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48
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ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2560- 2561  

ความสามารถ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 78.77 76.50 -2.27 
ด้านค านวณ 69.38 73.01 +3.63 
ด้านเหตุผล 67.34 72.38 +5.04 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 71.83 73.96 +2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 
รายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 57.21 43.33 44.92 27.50 
เขตพื้นที่การศึกษา 59.14 42.93 41.03 38.69 
จังหวัด 57.99 40.21 40.76 38.47 
สังกัด สพฐ. 54.61 35.65 38.83 35.47 
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน 

ปีการศึกษา 2560 78.77 69.38 67.34 71.83

ปีการศึกษา 2561 76.5 73.01 72.38 73.96

ผลการพัฒนา -2.27 3.63 5.04 2.13
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ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560 - 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 50.66 57.21 +6.55 
คณิตศาสตร์ 42.06 43.33 +1.27 
วิทยาศาสตร ์ 47.24 44.92 -2.32 
ภาษาอังกฤษ 32.94 27.50 -5.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 57.21 43.33 44.92 27.50

เขตพื้นที่การศึกษา 59.14 42.93 41.03 38.69

จังหวัด 57.99 40.21 40.76 38.47

สังกัด สพฐ. 54.61 35.65 38.83 35.47

ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2560 50.66 42.06 47.24 32.94

ปีการศึกษา 2561 57.21 43.33 44.92 27.50

ผลการพัฒนา 6.55 1.27 -2.32 -5.44
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 - 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561  

ระดับ 
รายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 61.60 30.00 33.40 26.80 
เขตพื้นที่การศึกษา 51.09 26.44 33.85 26.05 
จังหวัด 55.05 30.20 36.12 28.12 
สังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 
ประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 61.60 30.00 33.40 26.80

เขตพื้นที่การศึกษา 51.09 26.44 33.85 26.05

จังหวัด 55.05 30.20 36.12 28.12

สังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10

ประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2560 - 2561  

รายวิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 60.17 61.60 +1.43 
คณิตศาสตร์ 28.00 30.00 +2.00 
วิทยาศาสตร ์ 38.67 33.40 -5.27 
ภาษาอังกฤษ 29.33 26.80 -2.53 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2560 60.17 28.00 38.67 29.33

ปีการศึกษา 2561 61.60 30.00 33.40 26.80

ผลการพัฒนา 1.43 2.00 -5.27 -2.53

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ส่วนท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเดก็ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครจูัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้
เด็กเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของเด็ก และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  สถานศึกษามีการส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ 
สังคม และสิติปญัญา  โดยการจัดกจิกรรมอย่างหลากหลาย  เช่น กิจกรรมการดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย  ช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ทั้งการได้ยิน  สายตา และสุขภาพฟัน  ร่างกาย  เสื้อผ้า  กิจกรรม
การออกก าลงักายทุกวันตอนเช้า กิจกรรมการแปรงฟันทุกวันหลงัรบัประทานอาหาร  การออกก าลังกาย ดูแล
สุขภาพ กิจกรรมดืม่นม จากกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดโครงการดังกล่าวสง่ผลใหผู้้เด็กมีพฒันาการ
ทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีทักษะในการออกก าลงักาย ดูแล
สุขภาพ ผู้เรียนมีน้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยมีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค ด้านอารมณ์และจิตใจ มีการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านศิลปะ และกีฬา โดยจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันกีฬา ส่งผลให้
เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการ
จัดกิจกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย กิจกรรมนั่งสมาธิ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ โดยครูจัดประสบการณ์
เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้จาก 6 กิจกรรมหลกั  ดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
3. กิจกรรมเสรี/เล่นตามมมุ 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5. กิจกรรมกลางแจ้ง 6. กิจกรรมเกมการศึกษา 
และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก ส่งผลให้
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เด็กมีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม เด็กมอีารมณ ์ร่าเรงิแจม่ใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย มีทกัษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะทีเ่สี่ยงต่อโรค ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมกีารท ากิจกรรมด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา ท า
ให้เด็กสามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย ด้านสังคม จากการที่เดก็ได้ท ากิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม สง่ผลใหเ้ด็กมีพฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมี
อารมณ ์ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สกึที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ด้านสติปญัญา เดก็สามารถ
สื่อสารได้เหมาะสมกบัวัย มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ในสิง่ๆต่างได้ สง่ผลใหผ้ลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
3. จุดเด่น 

เด็กมีทกัษะความรู้พื้นฐานตามพัฒนาการความพรอ้มทัง้ 4 ด้าน คือ  ด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญาอย่างเหมาะสมกบัวัย 
 เด็กมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง มสีมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของเด็กมีตัวบ่งช้ีบางตัวที่ต้องพัฒนาต่อไป เช่น การพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ การกล้าแสดงออกของเด็ก โดยการจัดกจิกรรมให้เดก็ออกมาท ากจิกรรมหน้าช้ัน
เรียน ครผูู้สอนมีการเสริมสร้างความมั่นใจแก่เด็ก พฒันาการด้านสังคม การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
  เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปญัหา จากการร่วมกจิกรรมบทบาทสมมุติ เกมการศึกษา และ
การเรียนรู ้
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร
โดยจัดให้ครูและบุคลากรเข้ารบัการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพฒันาเด็กและพฒันาคุณภาพการศึกษา ด้าน
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สภาพแวดล้อมมกีารจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตอ่การพฒันาเด็กปฐมวัยและสื่อเพื่อการเรียนรูท้ี่ทันสมัย
เหมาะสมกับพฒันาการของเดก็ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ครูและบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจสามารถน าเทคนิคมาปรบัใช้ในการเรียนการสอนใน
ชีวิตประจ าวันได้ดีจากการจัดให้ครูและบุคคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาเด็กและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
3. จุดเด่น 
 มีหลกัสูตรปฐมวัยครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของท้องถ่ิน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรจัดครูใหเ้พียงพอต่อช้ันเรียนและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยมุง่เน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปญัญา  มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 
ประสบการณ์ในรปูแบบบรูณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพือ่ให้เดก็ได้ประสบการณ์ตรง จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพฒันาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกบัวัย  ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจนิตนาการเพือ่ให้ร่างกายทกุส่วนทัง้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมปีระสทิธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรูส้ึกได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักยบัยั้งช่ังใจ รู้จกัการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรบัผิดชอบด้านสงัคม เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จกัการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้
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อย่างเหมาะสมตามวัย ครูจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่สง่เสริมใหเ้ด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมอืปฏิบัตจิรงิด้วยตนเองและการเรียนรูร้ายกลุม่ เพื่อกอ่ใหเ้กิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี 
การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เดก็เกิดการเรียนรูไ้ด้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่
ส่งเสริมความสนใจให้แกผู่้เรียนช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอื้อ
เผื่อเผือ่แต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกทีก่ระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน และปลูกฝงั
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทกุส่วนทัง้กล้ามเนือ้มัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒันาการ
ด้านอารมณ์ความรูส้ึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยบัยั้งช่ังใจ รูจ้กัการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมี
ความรับผิดชอบ ด้านสังคม เดก็ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบตัิกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได ้มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแกป้ัญหา สื่อสารและมีทกัษะ
ความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
3. จุดเด่น 
 เด็กมีพฒันาการการอย่างสมดุล เรียนรูจ้ากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรจัดอุปกรณ์สือ่การเรียนการสอนทีห่ลากหลาย และควรพัฒนาเครือ่งเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 1) จัดท าโครงการปรบัปรุงพฒันาหลักสูตร  

2) จัดหากจิกรรมที่เด็กสนใจและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันทุกคนอย่างมีความสุข 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีกระบวนการพฒันา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครจูัดการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามศักยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตร มกีารออกแบบการจัดการเรียนรูท้ีเ่หมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้
ทั้งรปูแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัตจิรงิ แบบร่วมมอืกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
ใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพฒันาใหผู้้เรียนทกุคนอ่านออกและ
เขียนได้ต้ังแต่ ระดับช้ัน ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลง่เรียนรู้และแหลง่สบืค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  E – 
Library และสื่อ DLIT เน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดของผูเ้รียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนปลกูฝงัคุณลักษณะอันพงึประสงค์แก่ผูเ้รียน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มปีัญญา มีความสุข 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน  ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมุง่เน้นให้ผูเ้รียน
เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์แต่ละระดบัช้ัน รวมทั้งมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการพัฒนาจากการสอบวัดผลในระดับชาติ ได้แก่ NT 
และ O-NET  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
หรือช้ินงานจากการท างานกลุม่หรือเดี่ยว การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ



หน้า 26 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

พื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรบัด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นใหผู้้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด และมสีุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถ่ิน และความเป็นไทยการยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่องเพิ่มมากขึ้น รวมทัง้สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดบัดีเลิศ 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่าร้อย
ละ 50 โดยเฉพาะกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยทัง้ระดบัประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มสีมรรถภาพทางกาย  และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์จน
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของขุมซนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม และให้ความร่วมมือในกจิกรรมประเพณีของท้องถ่ินเป็นอย่างด ี

 
4. จุดควรพัฒนา 

การจัดกจิกรรมที่มุง่เน้นยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ ยังขาดการปฏิบตัิที่ต่อเนื่อง จรงิจงั การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุม่สาระประสบผลส าเรจ็ในระดับหนึง่ นักเรียนส่วนใหญ่ยงัต้องได้รบัการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาข้ึนโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ จงึต้องมุ่งเน้นพฒันาต่อไป ส่วนในด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผู้เรียนในระดบัช้ัน ม.1 - 3 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลไปกบัวัตถุและวัฒนธรรมต่างประเทศ รวมถึงตอ้งปรับปรุงด้านการพูดจา กิริยา มารยาทให้ดีข้ึน 
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 1) จัดโครงการส่งเสริมทกัษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนพัฒนาความเป็นเลิศและความเป็น
อัจฉริยภาพทางการศึกษา และสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อน าความรู้
และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียน ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติ 

2) จัดโครงการพฒันาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
3) จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
4) จัดโครงการ/กิจกรรมที่พฒันาทักษะและผลสัมฤทธ์ิตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการสนุก

คิดวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
5) จัดโครงการเรียนรู้ทันใจ ก้าวไกลไปพรอ้มเทคโนโลย ี
6) จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้  โดยเพิ่มกิจกรรมด้านงานอาชีพมากข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะ 

และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดบัที่สงูข้ึน  
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7) จัดกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลาน
ธรรม ฟังเทศน์ และท าบุญในวันธรรมสวนะ กิจกรรมน้องไหว้พี่ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนทุกระดบัช้ัน 

8) จัดโครงการวันส าคัญและประเพณีของไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการอนรุักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง    

9) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เพื่อให้ผูเ้รยีนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสงัคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะหส์ภาพปญัหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมลู
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพือ่วางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรบัวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน มีการปรบัแผนพฒันา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรปูการศึกษา พรอ้มทัง้จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผู้ร้ับผิดขอบ 
ด าเนินการพฒันา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

                   
2. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกบัสภาพ ปญัหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ ชุมซน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกบัแนว
ทางการปฏิรปูตามแผนการศึกษาซาติ จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
สอดคล้องกบัการพฒันาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ ความ
เช่ียวซาญ ตามมาตรฐานต าแหนง่ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น่า ไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกจิกรรมจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ สังคมทีก่ระตุ้นผูเ้รียนให้ใฝ่
เรียนรู ้และมีการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และรบัทราบผล
การจัดการศึกษา 
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3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบรหิารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยจัดประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา 
เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมายที่ชัดเจน มีการปรบัแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุง่เน้นการพฒันาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมลู เพือ่ใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มสี่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเ้รียน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 1) จัดโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพฒันาหลักสูตรใหส้อดคล้องกบับริบทของ
ท้องถ่ินมากข้ึน 

2) จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนแบบเรียนรวม 
4) จัดโครงการพฒันาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
5) จัดโครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองในด้านการจัดการ

เรียนการสอน และมุง่เน้นพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
6) จัดโครงการพฒันาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อปรบัปรุงห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และซ่อมแซมอปุกรณ์การเรียนการสอนให้มีความพรอ้ม เอื้อตอ่การจัดการ
เรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มกีารประชุมปฏิบัติการ ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรบัปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสรมิให้ครจูัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัตจิรงิ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ทีล่ึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครรูู้จกัผูเ้รียน
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เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ ครมูีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จรงิ ใช้สื่อและแหลง่เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มกีารบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เพื่อใหเ้ด็กรักการเรียนรู้และเรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข  

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพฒันาปรับปรงุการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ผลิต
สื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทัง้ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรูล้ดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียน
การสอนทีส่ร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมสี่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทัง้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ และครูทกุคน
น าผลการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรงุพฒันาโดยการท าวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง 

 
3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุง่มั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรูท้ี่เน้นทกัษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใหผู้้เรียนแสวงหาความรูจ้ากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลบัแก่นักเรียนทันทีเพือ่นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

1) จัดโครงการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) ส่งเสรมิใหผู้้เรียนเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) ส่งเสรมิให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4) ส่งเสรมิให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จรงิ 
5) จัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6) จัดกิจกรรมส าหรบันักเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษหรอืจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้สงูข้ึนตามระดบัช้ัน 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญทีส่ถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรปุน าไปสูก่ารเช่ือมโยงหรอืสะท้อนภาพความส าเร็จกบัแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรปุผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแตล่ะมาตรฐาน  พร้อมทัง้แนวทางการพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานทีสู่งข้ึน  ดังนี ้
 

ระดบัปฐมวัย 

สรุปผล  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของเด็ก 
     เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานตามพัฒนาการความ
พร้อมทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมกบัวัย มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มสีมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ ์ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
สอดคล้องกบับริบทของท้องถ่ิน 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เรียนรูจ้ากการ
เล่นและปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ 

 คุณภาพของเด็ก 
     ด้านอารมณ์ จัดหากจิกรรมที่เสรมิสร้างความ
มั่นใจและความกล้าแสดงออกแก่เด็ก 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ควรจัดครูใหเ้พียงพอต่อช้ันเรียนและมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัด
สภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ควรจัดอุปกรณ์สือ่การเรียนการสอนทีห่ลากหลาย
และควรพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 
 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 1. พัฒนาทักษะการแก้ปญัหาจากการร่วมกิจกรรม และการเรียนรู้  

2. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในการศึกษา 
3. จัดท าโครงการปรบัปรุงพฒันาหลักสูตร  
4. จัดหากิจกรรมทีเ่ด็กสนใจและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันทุกคนอย่างมีความสุข 
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ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
   ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคลอ่งเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดบัดี สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี
เลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ และ
มากกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษา  และระดบั
มัธยมศึกษา  ผู้เรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกาย  และน้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรบัของขุมซนโดยรอบในเรื่อง
ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสงัคม และ
ให้ความร่วมมือในกจิกรรมประเพณีของท้องถ่ินเป็น
อย่างด ี
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   สถานศึกษามีการบรหิารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  โดยจัดประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา 
เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกบัผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความ
ต้องการพฒันาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพฒันาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ

 คุณภาพของผู้เรียน 
   การจัดกจิกรรมที่มุง่เน้นยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ยังขาด
การปฏิบัตทิี่ต่อเนื่อง จริงจงั การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
แต่ละกลุม่สาระประสบผลส าเรจ็ในระดบัหนึง่ 
นักเรียนส่วนใหญ่ยงัต้องได้รับการพฒันาต่อไป 
ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพฒันาข้ึนโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ จึงต้องมุ่งเน้นพฒันาต่อไป สว่นใน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผูเ้รียนในระดับช้ัน ม.
1 - 3 ยังต้องได้รับการสง่เสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลไปกบัวัตถุและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ รวมถึงตอ้งปรับปรงุด้านการพูดจา กริิยา 
มารยาทให้ดีข้ึน 
 
 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเ้รียน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
อย่างเป็นระบบมากขึ้น 
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นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ใช้ระบบ
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมลู เพือ่ใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ทีเ่น้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้
จากสือ่เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การเรียนรู ้  

 
 
 
 
 
 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ และการให้ข้อมลู
ย้อนกลบัแก่นักเรียนทันทีเพือ่นักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นยกระดบัคุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตร และพฒันาศักยภาพครูและบุคลากร  
   2. ส่งเสรมิให้ครเูห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน
ช้ันเรียนเพือ่พัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. ปรับปรงุพัฒนาอาคารสถานที่ และสิง่แวดล้อมให้เอือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
  4. ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รบั มอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

5. ส่งเสรมิสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 
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ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
 ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานภายในของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 เอกสารหลกัฐาน เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมส าคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารงุ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหน่ึง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน ที่
เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี ทั้งน้ีได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

(นายสัญญา สาลีผลิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี 

จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ สถานศึกษาจัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตามบริบทของ

สถานศึกษา 
๒.๕ สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเปน็ส าคัญ 
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่

ละบุคคล 
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี 

จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังน้ี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากการท างาน 

กลุ่มหรือเดี่ยว และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ 
ท างานได้ 

๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการ 

จากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือ 

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย 

๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม 
ช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
๒.๓ สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารงุ 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปา้หมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบั ติ เ กี่ ยวกั บการประกั น คุณภาพภายในระดับการ ศึกษา ข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วัดราษฎร์บ ารุง มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

(นายสัญญา สาลผีลิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารงุ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารุง  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได ้ ๘๕ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของท้องถ่ิน ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตามบริบทของ
สถานศึกษา 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๗๐ ดี 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๗๐ ดี 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ ๗๐ ดี 
๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๗๐ ดี 
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมนิพัฒนาการเด็กไปปรบัปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๗๐ ดี 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดบัช้ัน 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรอืช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยว 
และอธิบายหลักการแนวคิดข้ันตอนการท างาน และปญัหาอปุสรรคของการท างานได้ 

๗๐ ดี 

๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลได ้ ๗๐ ดี 
๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 

๗๐ ดี 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
ระดับช้ันทีสู่งข้ึน 

๘๕ ดีเลิศ 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๗ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

๘๕ ดีเลิศ 

๑.๘ มีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๙ ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

๘๕ ดีเลิศ 

๑.๑๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์และแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามช่วงวัย ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ๗๐ ดี 
๒.๓ มีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสังคมทีเ่อื้อตอ่การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๘๕ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๐ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้รียนแตล่ะบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๕ ดีเลิศ 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๐ ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

๘๐ ดีเลิศ 

 
เกณฑ์การแปรค่าระดับคุณภาพ   
 ร้อยละ  ๙๐  ข้ึนไป เท่ากับ  ๕ ระดับ “ยอดเยี่ยม”  
 ร้อยละ  ๗๕  -  ๘๙ เท่ากับ  ๔ ระดับ “ดีเลิศ”  
 ร้อยละ  ๖๐  -  ๗๔ เท่ากับ  ๓  ระดับ “ดี” 
 ร้อยละ  ๕๐  -  ๕๙ เท่ากับ  ๒  ระดับ “ปานกลาง” 
 ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐   เท่ากับ  ๑  ระดับ “ก าลังพัฒนา” 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

ที่ ๑๖๐ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
………………………………………….. 

โรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารงุ ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดังต่อไปนี ้
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นายก าพล  จรุงกิจกุล ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสัญญา  สาลผีลิน รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางชวลี          คุ้มสุวรรณ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
            ๔. นายปรีชา       หอมสุวรรณ    กรรมการ 
  ๕. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าท่ี  อ านวยความสะดวกในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้ค าปรึกษา  
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานพฒันามาตรฐานภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสทิธิภาพ 
 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑. นายสัญญา     สาลผีลิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒. นายปรีชา         หอมสุวรรณ      ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
๓. นางสาวชลิตา  นาคประเสริฐ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 

    ๔. นางสาวอนงค์  โพธ์ิไพจิตร       ครูช านาญการ  กรรมการ 
                 ๕. นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น  ครูช านาญการ  กรรมการ 

๖. นางสาวพิชญา สุมณฑา  ครู   กรรมการ 
๗. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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๘. นายพรศักดิ ์  หอมสุวรรณ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๙. นางสาวสุธิดา  คุณโดนด ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูม ิ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๒. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   ครู   กรรมการและ

เลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี 
๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม

และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

การศึกษาให้มปีระสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 
๓. ด าเนินการใหม้ีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ

โรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  

๔. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ 

๕. ด าเนินการใหม้ีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี  

๖. ด าเนินการใหม้ีการเผยแพรร่ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๗. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัต ิ

 

 ๓. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสกิภูม ิ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสกิภูม ิ๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของท้องถ่ิน 

๒.๒ จัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตามบริบทของ
สถานศึกษา 
๒.๕ ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสกิภูม ิ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมนิพัฒนาการเด็กไปปรบัปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นางสาวอนงค์ โพธ์ิไพจิตร 
นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ 
นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 

๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ 

๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ 

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรอืช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยว นายปรีชา หอมสุวรรณ 
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และอธิบายหลักการแนวคิดข้ันตอนการท างาน และปญัหาอปุสรรคของการท างานได ้
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลได้ นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ 
๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

นางสาวอนงค์ โพธ์ิไพจิตร 
 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
ในระดับช้ันทีสู่งข้ึน 

นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นายปรีชา หอมสุวรรณ 
นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ 

๑.๗ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสงัคม 

นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 

๑.๘ มีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความเป็นไทย นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ 
๑.๙ ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 

๑.๑๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์และแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามช่วงวัย นางสาวพิชญา สุมณฑา 

 

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
นางสาวพิชญา สุมณฑา 
นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ 

๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 
๒.๓ มีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

นางสาวอนงค์ โพธ์ิไพจิตร 
 

๒.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

นางสาวพิชญา สุมณฑา 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางสังคมทีเ่อื้อตอ่การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นายปรีชา หอมสุวรรณ 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น 
นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น 



หน้า 46 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผูเ้รียนแตล่ะบุคคล 

นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ 
 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน นางสาวอนงค์ โพธ์ิไพจิตร 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 

 
มีหน้าท่ี   

๑. ด าเนินการใหม้ีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อใหม้ีข้อมลูรายงาน
ผลย้อนกลบัในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 

 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัตหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๑๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
   
                   (นายสัญญา  สาลผีลิน) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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ภาพกิจกรรมส าคัญและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมวันไหว้ครู 14 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 20 กุมภาพันธ์ 2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10 สิงหาคม 2561 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬากลุ่มอุดมธรรมคุณ 27-29 กันยายน 2561 
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วันวิชาการ 3 สิงหาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการสนุกคิด วิทยาศาสตร์ 23 สิงหาคม 2561 

พานักเรียนไปเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 

 
การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน 
ของนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  
(PISA) 2018 
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กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี 12 มกราคม 2562 
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โครงการการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

โครงการส่งเสริมเด็กไทย เล่นดนตรีไทย 
คนละ 1 ชิ้น  

ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ สุพรรณบุรี 
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การประชุมจัดท ามาตรฐานภายใน สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร และครูผู้สอน (PLC) 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
โรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารงุ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ครัง้ที่  ๒ /  ๒๕๖๑   เมื่อ
วันที่     ๒๕     เดือน เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้พิจารณารายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑  ของโรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารงุเรียบร้อยแลว้    
         จึงพิจารณาให้ความเหน็ชอบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
ตามที่โรงเรียนเสนอ 
  
 
           (ลงช่ือ)  ........................................................ 
                            ( นายก าพล   จรุงกจิกลุ ) 
                       ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารงุ 
 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
 
 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว  เห็นว่ารายงานนี้ตรงตามที่ได้ปฏิบัติจรงิทุกประการ 
 
 
           ………………………………………………… 
               (นายสัญญา  สาลผีลิน ) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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คณะผู้จัดท า 
 
ท่ีปรึกษา 
 นายสัญญา  สาลผีลิน                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารงุ  
 

ผู้จัดท า             

1. นายปรีชา         หอมสุวรรณ      ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
2. นางสาวชลิตา  นาคประเสริฐ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 

   3. นางสาวอนงค์  โพธ์ิไพจิตร       ครูช านาญการ  กรรมการ 
          4. นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น  ครูช านาญการ  กรรมการ 

5. นางสาวพิชญา  สุมณฑา  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นายพรศักดิ ์  หอมสุวรรณ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวสุธิดา  คุณโดนด ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูม ิ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


