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ค าน า 

 
 รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ โรงเรียนวัดราษฎร์
บ ารุงได้จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ คือ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้  และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  1  
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  
 
 
        โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
          30 เมษายน 2563  
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า 2 
สารบัญ 3 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                                                                              
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

4 
5 

 ข้อมูลทั่วไป 5 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 5 
 ข้อมูลนักเรียน 7 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 15 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 25 
 ระดับปฐมวัย 25 
        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 25 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 25 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 26 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 27 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 29 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 29 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 29 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 31 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 32 
ส่วนที่ 3  สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 35 
 ระดับปฐมวัย 35 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 36 
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 38 
 ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานภายในของสถานศึกษา 39 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 47 
 เอกสารหลักฐาน เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกจิกรรมส าคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 52 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษา   62 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง หมู่ที่ 5  บ้านบ่อหัวกรวด  ต าบลไผ่กองดิน  อ าเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายสัญญา สาลีผลิน โทรศัพท์ 035-960051 Website : www.rbr.ac.th   
จ านวนบุคลากร 13 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 12 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 1 คน 
จ านวนนักเรียน รวม 131 คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 27 คน ระดับประถมศึกษา 62 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 42 คน 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย : ระดับดีเลิศ 

ด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานตามพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 
ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
สามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
เรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับดีเลิศ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินเป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  โดยจัดประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน  

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น จัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดโครงการ/
กิจกรรมที่เน้นยกระดับคุณภาพของเด็กและผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและ
การเรียนรู้ของเด็กและผู้เรียน  
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

 ที่อยู่  หมู่ที ่5  บ้านบ่อหัวกรวด  ต าบลไผ่กองดิน  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสพุรรณบุร ี
รหัสไปรษณีย์ 72150 

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

โทรสาร  035-960051    
 เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการคร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 12 - - 1 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

86% 

7% 

จ ำนวนบุคลำกร 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 12 1 1 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. บริหารการศกึษา 1 - 
2. ภาษาไทย 1 22 
3. คณิตศาสตร ์ 1 19 
4. วิทยาศาสตร ์ 2 19 
5. ภาษาอังกฤษ 2 19 
6. สังคมศึกษา 1 21 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 22 
8. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์ 1 21 
9. ปฐมวัย 2 30 

10. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 18 

รวม 13  
 
 

0% 

86% 

7% 7% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563) 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศกึษา  2562 รวม 131 คน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 7 12 19 19 
อ.3  1 6 2 8 8 
รวม 2 13 14 27  
ป.1 1 2 2 4 4 
ป.2 1 6 7 13 13 
ป.3 1 7 9 16 16 
ป.4 1 6 3 9 9 
ป.5 1 8 2 10 10 
ป.6 1 7 3 10 10 
รวม 6 36 26 62  
ม.1 1 3 4 7 7 
ม.2 1 11 8 19 19 
ม.3 1 7 9 16 16 
รวม 3 21 21 42  

รวมทั้งหมด 11 70 61 131  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

72 

32 

14 

68 

45 

27 

62 

42 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 - 2562 

ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 



หน้า 8 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
     ระดับปฐมวัย 
      ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 9 คน 

พัฒนาการ 

 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านรา่งกาย 8 88.89 1 11.11 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 9 100.00 0 0.00 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 8 88.89 1 11.11 0 0.00 

ด้านสังคม 9 100.00 0 0.00 0 0.00 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม 

ดี 88.89 100.00 88.89 100.00

พอใช้ 11.11 0.00 11.11 0.00

ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 



หน้า 9 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 
(พ้ืนฐาน) 

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 4 100.00 11 84.62 11 68.75 5 55.56 6 60.00 2 20.00 

คณิตศาสตร์ 4 100.00 13 100.00 10 62.50 7 77.78 3 30.00 8 80.00 

วิทยาศาสตร์ 4 100.00 13 100.00 8 50.00 6 66.67 5 50.00 6 60.00 

สังคมศึกษาฯ 4 100.00 6 46.15 10 62.50 2 22.22 7 70.00 6 60.00 

ประวัติศาสตร์ 3 75.00 11 84.62 10 62.50 0 00.00 5 50.00 7 70.00 

ภาษาอังกฤษ 3 75.00 11 84.62 7 43.75 2 22.22 4 40.00 4 40.00 

สุขศึกษาฯ 4 100.00 13 100.00 14 87.50 3 33.33 7 70.00 6 60.00 

ศิลปะ 4 100.00 13 100.00 14 87.50 7 77.78 5 50.00 8 80.00 

การงานฯ 4 100.00 12 92.31 13 81.25 5 55.56 6 60.00 7 70.00 

 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3  ปีการศึกษา  2562  

รายวิชา 
(พ้ืนฐาน) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 6 85.71 14 73.68 15 93.75 

คณิตศาสตร์ 3 42.86 6 31.58 7 43.75 

วิทยาศาสตร์ 2 28.57 4 21.05 8 50.00 

สังคมศึกษาฯ 4 57.14 3 15.79 12 75.00 

ประวัติศาสตร์ 3 42.86 2 10.53 10 62.50 

ภาษาอังกฤษ 3 42.86 0 00.00 8 50.00 

สุขศึกษาฯ 7 100.00 9 47.37 15 93.75 

ศิลปะ 6 85.71 10 52.63 13 81.25 

การงานฯ 6 85.71 3 15.79 13 81.25 

 
 



หน้า 10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 100.00 84.62 68.75 55.56 60.00 20.00 85.71 73.68 93.75

คณิตศาสตร์ 100.00 100.00 62.50 77.78 30.00 80.00 42.86 31.58 43.75

วิทยาศาสตร์ 100.00 100.00 50.00 66.67 50.00 60.00 28.57 21.05 50.00

สังคมศึกษาฯ 100.00 46.15 62.50 22.22 70.00 60.00 57.14 15.79 75.00

ประวัติศาสตร์ 75.00 84.62 62.50 0.00 50.00 70.00 42.86 10.53 62.50

สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 87.50 33.33 70.00 60.00 100.00 47.37 93.75

ศิลปะ ดนตรี 100.00 100.00 87.50 77.78 50.00 80.00 85.71 52.63 81.25

การงานฯ 100.00 92.31 81.25 55.56 60.00 70.00 85.71 15.79 81.25

ภาษาอังกฤษ 75.00 84.62 43.75 22.22 40.00 40.00 42.86 0.00 50.00

เพ่ิมเติม…. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เพ่ิมเติม…. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ าแนกตามระดับช้ัน  ปีการศึกษา 2562 



หน้า 11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 4 3 1 0 0 4 100.00 
ป.2 13 8 5 0 0 13 100.00 
ป.3 16 9 7 0 0 16 100.00 
ป.4 9 0 9 0 0 9 100.00 
ป.5 10 0 9 1 0 9 90.00 
ป.6 10 0 9 1 0 9 90.00 
ม.1 7 0 6 1 0 6 85.71 
ม.2 19 3 13 3 0 16 84.21 
ม.3 16 3 12 1 0 15 93.75 
รวม 104 26 71 7 0 97 93.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1 

ป.3 

ป.5 

ม.1 

ม.3 

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

ทั้งสิ้น 

ดี่เยี่ยม 75.00 61.54 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 18.75 25.00

ด ี 25.00 38.46 43.75 100.00 90.00 90.00 85.71 68.42 75.00 68.27

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 14.29 15.79 6.25 6.73

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2562   



หน้า 12 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์  และเขียน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 4 3 1 0 0 4 100.00 
ป.2 13 8 5 0 0 13 100.00 
ป.3 16 9 7 0 0 16 100.00 
ป.4 9 0 9 0 0 9 100.00 
ป.5 10 0 9 1 0 9 90.00 
ป.6 10 0 9 1 0 9 90.00 
ม.1 7 0 6 1 0 6 85.71 
ม.2 19 3 13 3 0 16 84.21 
ม.3 16 3 12 1 0 15 93.75 
รวม 104 26 71 7 0 97 93.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1 

ป.3 

ป.5 

ม.1 

ม.3 

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

ทั้งสิ้น 

ดี่เยี่ยม 75.00 61.54 56.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 18.75 25.00

ดี 25.00 38.46 43.75 100.00 90.00 90.00 85.71 68.42 75.00 68.27

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 14.29 15.79 6.25 6.73

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2562   



หน้า 13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน
นักเรียน 

ผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช ้

ทักษะชีวิต 
การใช ้

เทคโนโลยี 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 100.00 
ป.2 13 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 100.00 
ป.3 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 100.00 
ป.4 9 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 88.89 
ป.5 10 10 0 9 1 10 0 8 2 10 0 80.00 
ป.6 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 100.00 
ม.1 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 100.00 
ม.2 19 19 0 19 0 19 0 19 0 19 0 100.00 
ม.3 16 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 100.00 

รวม 104 104 0 102 2 104 0 101 3 104 0 96.54 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2562 



หน้า 14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ในระดบัผ่านขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ป.1 4 4 100.00 0 0.00 
ป.2 13 13 100.00 0 0.00 
ป.3 16 16 100.00 0 0.00 
ป.4 9 9 100.00 0 0.00 
ป.5 10 10 100.00 0 0.00 
ป.6 10 10 100.00 0 0.00 
ม.1 7 7 100.00 0 0.00 
ม.2 19 19 100.00 0 0.00 
ม.3 16 16 100.00 0 0.00 
รวม 104 104 100.00 0 0.00 
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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 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 



หน้า 15 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

1.5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 1) ผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่  ระดับประเทศ 
การอา่นออกเสียง 54.07 75.42 66.16 
การอา่นรู้เรื่อง 82.46 77.91 71.27 
รวม 2 สมรรถนะ 68.26 76.66 68.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

ระดับโรงเรียน 91.00 94.66 92.83

ระดับเขตพื้นที ่ 79.62 79.06 79.34

ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

100.00 

0.00 0.00 0.00 

100.00 
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100.00 

0.00 0.00 0.00 
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง 

การอ่านรู้เรื่อง 

รวม 2 สมรรถนะ 



หน้า 16 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 – 2562 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอา่นออกเสียง 54.07 91.00 +36.93 
การอา่นรู้เรื่อง 82.46 94.66 +12.20 
รวม 2 สมรรถนะ 68.26 92.83 +24.57 
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พอใช ้

ปรับปรุง 

ผลประเมินการอ่านรู้เรื่อง 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561 
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พอใช ้

ปรับปรุง 

ผลการประเมินรวมทั้ง 2 สมรรถนะ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561 
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1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่  ระดับประเทศ 
ด้านความสามารถทางภาษาไทย 83.03 54.58 46.46 
ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร ์ 89.00 53.44 44.94 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 86.01 54.01 45.70 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด้านภาษา 

ด้านค านวณ 

ด้านเหตุผล 

รวมทั้ง 3 ด้าน 

ด้านความสามารถทาง
ภาษาไทย 

ด้านความสามารถทาง
คณิตศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 83.03 89.00 86.02

ระดับเขตพื้นที่ 54.58 53.44 54.01

ระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70

0.00
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40.00
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80.00

100.00

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาต ิ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ปีการศึกษา 2561 - 2562  

ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา/ความสามารถทาง
ภาษาไทย 

76.50 83.03 +6.53 

ด้านค านวณ/ความสามารถทาง
คณิตศาสตร ์

73.01 89.00 +15.99 

ด้านเหตุผล (ไม่มีการประเมินใน           
ปีการศึกษา 2562) 

72.38   

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 73.96 57.34 -16.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.44 

55.55 

0.00 

0.00 

100.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ปรับปรุง 

ความสามารถด้านภาษา (Literracy)/ด้านความสามารถทางภาษาไทย 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561 
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ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)/ด้านความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2561 
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
รายวชิา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 33.28 27.00 24.40 24.75 
เขตพื้นที่การศึกษา 51.74 36.22 36.23 33.89 
จังหวัด 50.72 35.07 37.20 34.25 
สังกัด สพฐ. 47.95 31.60 34.30 30.86 
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18

ระดับเขตพื้นที่ 51.74 33.89 36.22 36.23 39.52

ระดับโรงเรียน 33.28 24.75 27.00 24.40 27.36
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 - 2562 

รายวชิา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 57.21 33.28 -23.93 
คณิตศาสตร ์ 43.33 27.00 -16.33 
วิทยาศาสตร ์ 44.92 24.40 -20.52 
ภาษาอังกฤษ 27.50 24.75 -2.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 
คะแนนรวม

เฉลี่ย 

2561 57.21 27.50 43.33 44.92 43.24

2562 33.28 24.75 27.00 24.40 27.36

ผลการพัฒนา -23.93 -2.75 -16.33 -20.52 -15.88
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 - 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  

ระดับ 
รายวชิา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 57.73 28.27 26.63 28.00 
เขตพื้นที่การศึกษา 52.55 23.28 28.82 27.97 
จังหวัด 55.26 26.70 29.65 31.74 
สังกัด สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98 
ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30

ระดับสังกัด สพฐ. 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52

ระดับเขตพื้นที่ 52.55 27.97 23.28 28.82 33.16

ระดับโรงเรียน 57.73 28.00 28.27 26.63 35.16
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 - 2562  

รายวชิา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 61.60 57.73 -3.87 
คณิตศาสตร ์ 30.00 28.27 -1.73 
วิทยาศาสตร ์ 33.40 26.63 -6.77 
ภาษาอังกฤษ 26.80 28.00 +1.20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 
คะแนนรวม

เฉลี่ย 

2561 61.60 26.80 30.00 33.40 37.95

2562 57.73 28.00 28.27 26.63 35.16

ผลการพัฒนา -3.87 1.20 -1.73 -6.77 -2.79
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 - 2562  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา               
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสิติปัญญา ครูจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก 6 กิจกรรมหลัก  ดังนี้ 1. กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5. 
กิจกรรมกลางแจ้ง 6. กิจกรรมเกมการศึกษา และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม เด็กมีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  จัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  เช่น กิจกรรมการดแูลสุขภาพ  สุขนิสัย  ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ทั้งการได้ยิน  
สายตา และสุขภาพฟัน  ร่างกาย  เสื้อผ้า  กิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันตอนเช้า กิจกรรมการแปรงฟันทุกวัน
หลังรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพ กิจกรรมดื่มนม จากกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
โครงการดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ มีทักษะในการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยมีทักษะใน
การเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ด้าน
อารมณ์และจิตใจ มีการจัดท าโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านศิลปะ และกีฬา โดยจัดกิจกรรมประกวดวาด
ภาพระบายสี การแข่งขันกีฬา ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
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อารมณ์ได้ มีบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมนั่งสมาธิ และ
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านคุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมีการท ากิจกรรมด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา ท าให้เด็ก
สามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย ด้านสังคม จากการที่เด็กได้ท ากิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีอารมณ์ ร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ด้านสติปัญญา เด็กสามารถสื่อสารได้เหมาะสม
กับวัย มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ในสิ่งต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 
อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 
3. จุดเด่น 
 เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานตามพฒันาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ  ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัย 
 ด้านอารมณ์ จัดหากิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกให้กับเด็ก 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ด้านอารมณ์ จัดหากิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกแก่เด็ก 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
  จัดกิจกรรมให้เด็กได้กล้าที่จะคิดกล้าปฏิบัติ ฝึกให้เด็กได้พูด โดยครูคอยเสริมแรงและให้ก าลังใจเด็ก 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงได้ด าเนินการบริหารละจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและ
บุคลากรโดยจัดให้ครูและบุคคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเด็กและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้านสภาพแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 ครูและบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจสามารถน าเทคนิคมาปรับใช้ในการเรียนการสอนใน
ชีวิตประจ าวันได้ดีจากการจัดให้ครูและบุคคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเด็กและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
3. จุดเด่น 
 มีหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 จัดครูให้พอเพียงต่อชั้นเรียนและมีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  และจัดสภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 จัดสรรครูปฐมวัยให้ครบชั้นเรียน และจัดสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นส าคัญ 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม 
เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียนชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ  มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย   ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่
มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือ
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ตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้   มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้าน
สติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมี
ความรับผิดชอบ ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
3. จุดเด่น 
 เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 จัดอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้หลากหลาย และควรพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 จัดท าสื่อการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก  จัดท าสื่อการสอนทุก
หน่วยการเรียน และปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม และค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   มี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการ
จัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการ
คิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุก
คนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ ระดับชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด  E – Library และสื่อ DLIT เน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อบรรลุ เป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์แต่ละระดับชั้น รวมทั้ง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการพัฒนาจากการสอบวัดผลในระดับชาติ ได้แก่ NT 
และ O-NET  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
หรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ



หน้า 30 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ โดยเฉพาะระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ 
ทั้ง 3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกาย  และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของขุมซนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินเป็นอย่างดี 

 
4. จุดควรพัฒนา 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 - 3 ยังต้องได้รับการ
ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลไปกับวัตถุและวัฒนธรรมต่างประเทศ รวมถึงต้องปรับปรุง
ด้านการพูดจา กิริยา มารยาทให้ดีขึ้น 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 1) จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นเลิศและความเป็น
อัจฉริยภาพทางการศึกษา และสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

2) จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
3) จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
4) จัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
5) จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
6) จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยเพิ่มกิจกรรมด้านงานอาชีพมากขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ 

และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ และเป็นทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  



หน้า 31 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

7) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมลานธรรม 
ฟังเทศน์ และท าบุญในวันธรรมสวนะ กิจกรรมน้องไหว้พี่ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน
การสอนทุกระดับชั้น 

8) จัดโครงการวันส าคัญและประเพณีของไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเอง    

9) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เพื่อให้ผู้ เรียนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ด า เนินการ
พัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

                   
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมซน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาซาติ  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความเชี่ยวซาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น่า ไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและ
ต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบผลการจัด
การศึกษา 
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3. จุดเด่น 
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยจัดประชุมบุคลากรภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งควรปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ให้มีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และบรรยากาศที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 1) จัดโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นมากขึ้น 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนแบบเรียนรวม 
4) จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
5) จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านการจัดการ

เรียนการสอน และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6) จัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความพร้อม เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
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สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและ
คงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ผลิต
สื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  จัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ และครูทุกคนน าผล
การจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงพัฒนาโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง 

 
3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
4) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
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5) จัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6) จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สูงข้ึนตามระดับชั้น 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน  ดังนี้ 
 

ระดับปฐมวัย 

สรุปผล  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของเด็ก 
     เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานตามพัฒนาการความ
พร้อมทั้ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ ง  4 ด้ าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เรียนรู้จากการ
เล่นและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

 คุณภาพของเด็ก 
     ด้านอารมณ์ จัดหากิจกรรมที่เสริมสร้างความ
มั่นใจและความกล้าแสดงออกแก่เด็ก 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ค ว ร จั ด ค รู ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ มี
ประสบการณ์ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ควรจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
แล ะ ค ว รพั ฒ น า เ ค รื่ อ ง เ ล่ น ส น า ม แล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
 1. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากการร่วมกิจกรรม และการเรียนรู้  

2. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในการศึกษา 
3. จัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
4. จัดหากิจกรรมที่เด็กสนใจและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันทุกคนอย่างมีความสุข 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
   ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ 
โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-
NET) สูงกว่าระดับชาติ ทั้ง 3 วิชาหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย  และ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของขุมซนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพ
กฎกติกา มารยาทของสังคม และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินเป็นอย่างดี 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โดย
จัดประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 

 คุณภาพของผู้เรียน 
   คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ระดับชาติทั้ง 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิชา
ภาษาต่างประเทศทั้งระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป ส่วนในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนในระดับชั้น ม.1 - 
3 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความ
เป็นไทย ไม่หลงใหลไปกับวัตถุและวัฒนธรรม
ต่างประเทศ รวมถึงต้องปรับปรุงด้านการพูดจา กิริยา 
มารยาทให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น อีกทั้งควรปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
วิทยาศาสตร์ ให้มีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ และบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น 
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ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา ใช้ระบบสารสนเทศในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จั ดกิ จกรรมให้นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้ ที่ เน้ นทั กษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นยกระดับคุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การ

พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  
   2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  

5. ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานภายในของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 เอกสารหลักฐาน เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกจิกรรมส าคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 39 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

  
 

 

 
ประกาศโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด มาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ประกาศ ณ วันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายสัญญา สาลีผลิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ม ี

จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ เด็กมพีัฒนาการดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ เด็กมพีัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ เด็กมพีัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ เด็กมพีัฒนาการดา้นสติปัญญา สื่อสารได ้มทีักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษามีหลักสตูรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
๒.๒ สถานศึกษาจัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ

ด้านการจดัประสบการณ ์
๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัย และเพียงพอตาม

บริบทของสถานศึกษา 
๒.๕ สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์
๒.๖ สถานศึกษามรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครจูัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมีการพฒันาการทกุดา้นอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ ครจูัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล 
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ม ี

จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สารและการคดิค านวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัชั้น 
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากการท างาน 

กลุ่มหรือเดี่ยว และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ 
ท างานได ้

๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลได้ 
๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพฒันาการ 

จากผลการสอบวดัระดับชาต ิ
๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ด ีพรอ้มที่จะประกอบอาชีพหรือ 

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย 

๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความ 
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หลากหลายทางวัฒนธรรม 
๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพรา่งกายที่แข็งแรงสมบูรณแ์ละแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม 

ช่วงวัย 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีช่ัดเจน 
๒.๒ สถานศึกษามรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
๒.๓ สถานศึกษามกีารพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสตูรสถานศึกษาทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
๒.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  
๒.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครจูัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดกระบวนการคดิวิเคราะห์ และคดิสรา้งสรรค์โดยการปฏิบัติ

จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
๓.๒ ครใูช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความแตกตา่ง

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๓.๓ ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ครูมกีารตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ

เรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายสัญญา สาลีผลิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  
เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งชี ้

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ๘๕ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๒ จดัครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญดา้นการ
จัดประสบการณ ์

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัย และเพียงพอตามบริบทของ
สถานศึกษา 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดั
ประสบการณ ์

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ๗๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๗๐ ดี 
๓.๑ จดัประสบการณท์ี่สง่เสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทกุด้านอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ ๗๐ ดี 
๓.๒ สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๗๐ ดี 
๓.๓ จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรุง 
การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๗๐ ดี 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตวับ่งชี ้

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๓ มีความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยว 
และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๗๐ ดี 

๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได ้ ๗๐ ดี 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาต ิ

๗๐ ดี 

๑.๖ มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรอืศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๘๕ ดีเลิศ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๗ มีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๘๕ ดีเลิศ 

๑.๘ มีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ๘๕ ดีเลิศ 
๑.๙ ยอมรับที่จะอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

๘๕ ดีเลิศ 

๑.๑๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจที่ชดัเจน ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ๗๐ ดี 
๒.๓ มีการพัฒนาวิชาการตามคณุภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชพี 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจดัการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ ๘๕ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๑ จดัการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

๗๐ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๕ ดีเลิศ 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๐ ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๘๐ ดีเลิศ 

 
เกณฑ์การแปรค่าระดับคุณภาพ   
 ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป เท่ากับ  ๕ ระดับ “ยอดเย่ียม”  
 ร้อยละ  ๗๕  -  ๘๙ เท่ากับ  ๔ ระดับ “ดีเลิศ”  
 ร้อยละ  ๖๐  -  ๗๔ เท่ากับ  ๓  ระดับ “ดี” 
 ร้อยละ  ๕๐  -  ๕๙ เท่ากับ  ๒  ระดับ “ปานกลาง” 
 ต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐   เท่ากับ  ๑  ระดับ “ก าลังพัฒนา” 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารุง 
ที่ ๖ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรยีนวัดราษฎร์บ ารุง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดบัปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาที่ต้องด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดย
มีการจดัท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดั และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นายก าพล  จรุงกิจกลุ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสัญญา  สาลีผลิน รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางชวลี          คุ้มสุวรรณ        กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ   
            ๔. นายปรีชา       หอมสุวรรณ    กรรมการ 
  ๕. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการจดัท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้ค าปรกึษา  
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานภายในสถานศึกษา แกค่ณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑. นายสัญญา     สาลีผลิน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

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

                 ๔. นางสาวขนิษฐา วิเชียรศร ี ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๕. นายธนกร  ยนต์วิสูตร       คร ู   กรรมการ 

๖. นางสาวพิชญา สุมณฑา  คร ู   กรรมการ 
๗. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๘. นายพรศักดิ ์  หอมสุวรรณ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๙. นางสาวสุธดิา  คุณโดนด ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๒. นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๓. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   คร ู   กรรมการและ

เลขานุการ 



หน้า 48 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 

 
มีหน้าที่ 

๑. จัดท าแนวทาง และวธิีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
การศกึษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ด าเนินการให้มีการใหม้ีการจดัท ามาตรฐาน ตวับ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ
โรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ 

๕. ด าเนินการให้มีการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี  

๖. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๗. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

๓. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งช้ี 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก นางสาวสธุิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสกิภูม ิ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ นางสาวสธุิดา คุณโตนด 

นางสาวฑิฆัมพร มุสกิภูมิ ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
๒.๒ จดัครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจดัประสบการณ ์
๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อยา่งปลอดภัย และเพียงพอตาม
บริบทของสถานศึกษา 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดั
ประสบการณ ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 
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มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งช้ี 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ นางสาวสธุิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสกิภูมิ ๓.๑ จดัประสบการณท์ี่สง่เสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทกุด้านอยา่งสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
๓.๒ สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จดับรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเดก็ไป
ปรับปรุง 
การจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งช้ี 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

นายธนกร ยนต์วิสตูร 
นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 
นายพรศกัดิ์ หอมสวุรรณ 
 

๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
๑.๓ มีความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากการท างานกลุ่มหรือ
เดี่ยว และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได ้
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาต ิ
๑.๖ มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรอืศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางสาวชลติา นาคประเสริฐ 
นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี 
นางสาวจฑุามาศ เหมือนนามอญ 
 

๑.๗ มีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๑.๘ มีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
๑.๙ ยอมรับที่จะอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกตา่งและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
๑.๑๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
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มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งช้ี 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 
นายปรีชา หอมสวุรรณ 
 ๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจที่ชดัเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
๒.๓ มีการพัฒนาวิชาการตามคณุภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นางสาวพิชญา สุมณฑา 

นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้ 
 

๓.๑ จดัการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

 
มีหน้าที่   

๑. ด าเนินการให้มีการจดัท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลรายงานผล
ย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
   
                   (นายสัญญา  สาลีผลิน) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดราษฎร์บ ารุง 
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ภาพกิจกรรมส าคัญและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 7 กุมภาพันธ ์2563 
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กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ9 สิงหาคม 2562 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬากลุม่อุดมธรรมคุณ 12-14 กันยายน 2562 
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กิจกรรมเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน 13 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมเน่ืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ21 สิงหาคม 2561 

นักเรียนเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี 
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การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 
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กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาตแิละกีฬาสี 11 มกราคม 2563 
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กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
29 กรกฎาคม 2562  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
เน่ืองในวันเข้าพรรษา 15 กรกฎาคม 2562 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร และครูผู้สอน (PLC) 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

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

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓   เมื่อวันที่     
๒๔     เดือน เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้พิจารณารายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ของโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงเรียบร้อยแล้ว    
         จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่โรงเรียน
เสนอ 
  
 
           (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                            ( นายก าพล   จรุงกิจกุล ) 
                       ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  

 โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง 
 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
 
 ได้ตรวจสอบพิจารณาแลว้  เห็นว่ารายงานนี้ตรงตามที่ได้ปฏิบัติจริงทกุประการ 
 
 
           ………………………………………………… 
               (นายสัญญา  สาลีผลิน ) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 นายสัญญา  สาลีผลิน                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  
 

ผู้จัดท า             

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

   3. นางสาวขนิษฐา วิเชียรศร ี      ครูช านาญการ  กรรมการ 
          4. นายธนกร  ยนตร์วิสตูร คร ู   กรรมการ 

5. นางสาวพิชญา  สุมณฑา  คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว ้  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นายพรศักดิ ์  หอมสุวรรณ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวสุธดิา  คุณโตนด ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูมิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11. นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
12. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


