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ค าน า 

 
 รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  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  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ คือ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และส่วนที ่3 ภาคผนวก  

โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้  และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1  
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  
 
 
        โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
          30 เมษายน 2564  
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สารบญั 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า 2 
สารบัญ 3 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร                                                                                                              
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

4 
5 

 ข้อมูลทั่วไป 5 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 5 
 ข้อมูลนักเรยีน 7 
 สรุปข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 15 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดบัปฐมวัย 24 
 ระดับปฐมวัย 24 
        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 24 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 24 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 26 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 27 
 ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 29 
ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 29 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 29 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 33 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 34 
ส่วนที่ 3  ภาคผนวก 37 
 ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานภายในของสถานศึกษา 38 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 50 
 เอกสารหลกัฐาน เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมส าคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 55 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   62 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง หมู่ที่ 5  บ้านบ่อหัวกรวด  ต าบลไผ่กองดิน  อ าเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายปรีชา หอมสุวรรณ  โทรศัพท ์035-960051 Website : www.rbr.ac.th   
จ านวนบุคลากร 13 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 12 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 1 คน 
จ านวนนักเรียน รวม 123 คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 29 คน ระดับประถมศึกษา 55 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 39 คน 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย : ระดับยอดเยี่ยม 

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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับดีเลิศ 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่องเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
เขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  โดยจัดประชุมบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน  

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 

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 

 ที่อยู ่  หมู่ที่ 5  บ้านบ่อหัวกรวด  ต าบลไผ่กองดิน  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุร ี
รหัสไปรษณีย์ 72150 

 สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 โทรศัพท ์ 035-960051  Website : www.rbr.ac.th     

โทรสาร  035-960051    
 เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที ่2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการคร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 13 - - 1 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

86% 

7% 

จ ำนวนบุคลำกร 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - 12 2 1 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

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

10. อุตสาหกรรมศิลป ์ 1 18 

รวม 15  
 
 

0% 

86% 

7% 7% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564) 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 รวม 123 คน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 3 9 12 12 
อ.3  1 8 9 17 17 
รวม 2 11 18 29  
ป.1 1 5 3 8 8 
ป.2 1 2 2 4 4 
ป.3 1 5 5 10 10 
ป.4 1 6 9 15 15 
ป.5 1 7 3 10 10 
ป.6 1 6 2 8 8 
รวม 6 31 24 55  
ม.1 1 9 3 12 12 
ม.2 1 3 4 7 7 
ม.3 1 11 9 20 20 
รวม 3 23 16 39  

รวมทั้งหมด 11 65 58 123  
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หน้า 8 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
     ระดับปฐมวัย 
      ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 17 คน 

พัฒนาการ 

 ผลการประเมนิของเด็กตามระดับคณุภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 15 88.24 2 11.76 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 15 88.24 2 11.76 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 15 88.24 2 11.76 0 0.00 

ด้านสังคม 17 100.00 0 0.00 0 0.00 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ 

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม 

ดี 88.24 88.24 88.24 100.00

พอใช้ 11.76 11.76 11.76 0.00

ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 



หน้า 9 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา  2563 

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 8 100.00 3 75.00 9 90.00 6 40.00 6 60.00 6 75.00 

คณิตศาสตร ์ 8 100.00 4 100.00 8 80.00 4 26.67 5 50.00 7 87.50 

วิทยาศาสตร์ 8 100.00 4 100.00 9 90.00 4 26.67 10 100.00 6 75.00 

สังคมศึกษาฯ 8 100.00 4 100.00 7 70.00 5 33.33 5 50.00 7 87.50 

ประวัติศาสตร์ 8 100.00 4 100.00 9 90.00 3 20.00 4 40.00 7 87.50 

ภาษาอังกฤษ 6 75.00 3 75.00 8 80.00 2 13.33 2 20.00 3 37.50 

สุขศึกษาฯ 8 100.00 4 100.00 9 90.00 5 33.33 6 60.00 8 100.00 

ศิลปะ 8 100.00 4 100.00 10 100.00 6 40.00 6 60.00 8 100.00 

การงานฯ 8 100.00 4 100.00 10 100.00 7 46.67 7 70.00 8 100.00 

 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3  ปีการศึกษา  2563  

รายวิชา 
(พื้นฐาน) 

ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 8 66.67 6 85.71 14 70.00 

คณิตศาสตร ์ 1 8.33 2 28.57 3 15.00 

วิทยาศาสตร์ 6 50.00 7 100.00 5 25.00 

สังคมศึกษาฯ 6 50.00 3 42.85 10 50.00 

ประวัติศาสตร์ 6 50.00 4 57.14 10 50.00 

ภาษาอังกฤษ 5 41.67 2 28.57 14 70.00 

สุขศึกษาฯ 12 100.00 7 100.00 18 90.00 

ศิลปะ 7 58.33 7 100.00 7 35.00 

การงานฯ 10 83.33 7 100.00 5 25.00 

 
 



หน้า 10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 100.00 75.00 90.00 40.00 60.00 75.00 66.67 85.71 70.00

คณิตศาสตร์ 100.00 100.00 70.00 26.67 50.00 87.50 8.33 28.57 15.00

วิทยาศาสตร์ 100.00 100.00 90.00 26.67 100.00 75.00 50.00 100.00 25.00

สังคมศึกษาฯ 100.00 100.00 80.00 33.33 50.00 87.50 50.00 42.86 50.00

ประวัติศาสตร์ 100.00 100.00 90.00 20.00 40.00 87.50 50.00 57.14 50.00

สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 90.00 33.33 60.00 100.00 100.00 100.00 90.00

ศิลปะ ดนตรี 100.00 100.00 100.00 40.00 60.00 100.00 58.33 100.00 35.00

การงานฯ 100.00 100.00 100.00 46.67 70.00 100.00 83.33 100.00 25.00

ภาษาอังกฤษ 75.00 75.00 80.00 13.33 20.00 37.50 41.67 28.57 70.00

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 าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2563 



หน้า 11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 8 2 6 0 0 8 100.00 
ป.2 4 3 1 0 0 4 100.00 
ป.3 10 7 2 0 1 9 90.00 
ป.4 15 14 1 0 0 15 100.00 
ป.5 10 0 10 0 0 10 100.00 
ป.6 8 0 7 1 0 7 87.50 
ม.1 12 2   7 3 0 9 75.00 
ม.2 7 4 2 1 0 6 85.71 
ม.3 20 5 10 5 0 15 75.00 
รวม 94 37 46 10 1 83 88.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ท้ังส้ิน 

ดี่เยี่ยม 25.00 75.00 70.00 93.33 0.00 0.00 16.67 57.14 25.00 39.36

ดี 75.00 25.00 20.00 6.67 100.00 87.50 58.33 28.57 50.00 48.94

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 25.00 14.29 25.00 10.64

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563   



หน้า 12 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

3) ร้อยละของนักเรียนทีมี่ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 8 2 6 0 0 8 100.00 
ป.2 4 3 1 0 0 4 100.00 
ป.3 10 7 2 0 1 9 90.00 
ป.4 15 14 1 0 0 15 100.00 
ป.5 10 0 10 0 0 10 100.00 
ป.6 8 0 7 1 0 7 87.50 
ม.1 12 2   7 3 0 9 75.00 
ม.2 7 4 2 1 0 6 85.71 
ม.3 20 5 10 5 0 15 75.00 
รวม 94 37 46 10 1 83 88.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ท้ังส้ิน 

ดี่เยี่ยม 25.00 75.00 70.00 93.33 0.00 0.00 16.67 57.14 25.00 39.36

ดี 75.00 25.00 20.00 6.67 100.00 87.50 58.33 28.57 50.00 48.94

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 25.00 14.29 25.00 10.64

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563   



หน้า 13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

4) ร้อยละของนักเรียนทีมี่ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับผ่านขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ 

ทักษะชีวิต 
การใช้ 

เทคโนโลยี 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 100.00 
ป.2 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 100.00 
ป.3 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 100.00 
ป.4 15 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 100.00 
ป.5 10 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 100.00 
ป.6 8 8 0 6 2 8 0 6 2 8 0 75.00 
ม.1 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 100.00 
ม.2 7 6 1 6 1 7 0 7 0 6 1 85.71 
ม.3 20 15 5 15 5 20 0 20 0 15 5 75.00 

รวม 94 88 6 86 8 94 0 92 2 88 6 92.86 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2563 



หน้า 14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 
5) ร้อยละของนักเรียนทีมี่ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดบัผ่านขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
ป.1 8 8 100.00 0 0.00 
ป.2 4 4 100.00 0 0.00 
ป.3 10 10 100.00 0 0.00 
ป.4 15 15 100.00 0 0.00 
ป.5 10 10 100.00 0 0.00 
ป.6 8 8 100.00 0 0.00 
ม.1 12 12 100.00 0 0.00 
ม.2 7 7 100.00 0 0.00 
ม.3 20 20 100.00 0 0.00 
รวม 94 94 100.00 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
ท้ังส้ิน 

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 2563 



หน้า 15 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

1.5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน  (Reading Test : RT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่1  
ปีการศึกษา 2563  

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 85.25 87.07 74.14 
การอ่านรู้เรื่อง 84.75 82.12 71.86 
รวม 2 สมรรถนะ 85.00 84.60 73.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

ระดับโรงเรียน 85.25 84.75 85.00

ระดับเขตพ้ืนที่ 87.07 82.12 84.60

ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2563  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

การอ่านออกเสียง 

การอ่านรู้เรื่อง 

รวม 2 สมรรถนะ 



หน้า 16 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

 
 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่1  
ปีการศึกษา 2562 – 2563 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 91.00 85.25 -5.75 
การอ่านรู้เรื่อง 94.66 84.75 -9.91 
รวม 2 สมรรถนะ 92.83 85.00 -7.83 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 



หน้า 17 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินรวมทั้ง 2 สมรรถนะ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 
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1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(NT) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT) ปีการศึกษา 2563  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับประเทศ 
ด้านความสามารถทางภาษาไทย 82.35 63.03 47.46 
ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร ์ 83.10 54.69 40.47 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 82.72 58.86 43.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านความสามารถทาง
ภาษาไทย 

ด้านความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 82.35 83.10 82.72

ระดับเขตพื้นท่ี 63.03 54.69 58.86

ระดับประเทศ 47.46 40.47 43.97
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ของผู้เรียนระดับชาต ิ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด้านความสามารถทางภาษาไทย 

ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

รวมทั้ง 2 ด้าน 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ปีการศึกษา 2562 - 2563  

ความสามารถ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ความสามารถทางภาษาไทย 83.03 83.03 -0.68 
ความสามารถทางคณิตศาสตร ์ 89.00 83.10 -5.90 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 86.01 82.72 -3.29 
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ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ปี 2562 
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
รายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 47.79 23.33 40.19 31.25 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 59.07 30.98 39.49 43.46 
จังหวัด 60.04 32.12 40.78 46.15 
สังกัด สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87 
ประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13

ระดับสังกัด สพฐ. 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02

ระดับเขตพื้นที่ 59.07 43.46 30.98 39.49 43.25

ระดับโรงเรียน 47.79 31.25 23.33 40.19 35.64
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 33.28 47.79 +14.51 
คณิตศาสตร ์ 27.00 23.33 -3.67 
วิทยาศาสตร์ 24.40 40.19 +15.79 
ภาษาอังกฤษ 24.75 31.25 +6.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร ์
คะแนนรวม

เฉลี่ย 

2562 33.28 24.75 27.00 24.40 27.36

2563 47.79 31.25 23.33 40.19 35.64

ผลการพัฒนา 14.51 6.50 -3.67 15.79 8.28
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2562 - 2563 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 



หน้า 22 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  

ระดับ 
รายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 61.00 20.00 27.15 25.00 
เขตพื้นที่การศึกษา 53.97 21.44 27.86 27.86 
จังหวัด 56.86 27.12 30.77 30.77 
สังกัด สพฐ. 55.18 25.82 30.17 30.17 
ประเทศ 54.29 25.46 29.89 29.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 54.29 29.89 25.46 29.89 34.88

ระดับสังกัด สพฐ. 55.18 30.17 25.82 30.17 35.34

ระดับเขตพื้นที่ 53.97 27.86 21.44 27.86 32.78

ระดับโรงเรียน 61.00 25.00 20.00 27.15 33.29
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2563  

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 57.73 61.00 +3.27 
คณิตศาสตร ์ 28.27 20.00 -8.27 
วิทยาศาสตร์ 26.63 27.15 +0.52 
ภาษาอังกฤษ 28.00 25.00 -3.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร ์
คะแนนรวม

เฉลี่ย 

2562 57.73 28.00 28.27 26.63 35.16

2563 61.00 25.00 20.00 27.15 33.29

ผลการพัฒนา 3.27 -3.00 -8.27 0.52 -1.87
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2562 - 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา: ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาโดยการน าของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบันและปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์การด าเนินการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการด าเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และวิธีการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการประชุมครู  

สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัย จัดอาหารให้เด็กอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ครูมีการสร้าง
แรงจูงใจ   ในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า มีการประเมินภาวะโภชนาการเป็นประจ าทุกภาคเรียน และได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก  
 สถานศึกษาก าหนดให้มีการประเมินผลการจัดประสบการณ ์ก่อน ระหว่างและหลังการจัดประสบการณ์
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ในหน่วยต่อไป 
เช่น การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์  การปฏิบัติกิจกรรม การน าเสนอชิ้นงาน และการเสริมแรง เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการที่สมวัย และมีการประเมินผลการจัดประสบการณ์ในแต่ละภาคเรียน เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียน
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามเครื่องมือของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  และร่วมกันสรุปผลการประเมินคุณภาพเด็กตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  
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2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน  
 สถานศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน 29 คน แล้วน ามา
ประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 

1. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็กจ านวน 29 คน มีพัฒนาการด้านร่างกายในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 97.03 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 

2. การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ พบว่า เด็กจ านวน 29 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 96.13 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 

3. การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กจ านวน 29 คน มีพัฒนาการด้านสังคมในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 98.08 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 

4. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจ านวน 29 คน มีพัฒนาการด้านสติปัญญาในระดับ
ดี คิดเป็นร้อยละ 92.05 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ พบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 มีผลการประเมิน พัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดี ร้อยละ 96.41 94.21 97.88 และ 86.51 ตามล าดับ เด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  3 มีผลการประเมินพัฒนาการด้าน ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ในระดับดี ร้อยละ 97.66 98.06 98.28 และ 97.6 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า เด็ก
ระดับปฐมวัยมีผลการประเมิน พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดี 
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ร้อยละ 97.03 96.13 98.08 และ 92.05 ตามล าดับ ซึ่งทุกด้านสูงกว่า เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด คือ ผล
การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดี ร้อยละ 95.82 
 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ คลิป VDO หรือจัดท าใบงานการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
พัฒนาการนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเป็นไป
ตามบริบทของโรงเรียน 

2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกความกล้าแสดงออก ได้ลองคิด ลองปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กมี
ประสบการณ์และสร้างความเช่ือมั่นให้กับเด็กผ่านกิจกรรมที่เด็กสนใจ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทท้องถิ่น ซึ่งการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือ
ทั้งครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีครูผู้สอนที่มีวุฒิและความเชี่ยวชาญที่เพียงพอทุกระดับชั้น มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมทั้งมีสื่อและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
 1. สถานศึกษาได้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว
น ามาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 2. สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอส าหรับเด็ก เช่น มุม
บทบาทสมมติ/มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมเกมการศึกษา
เป็นต้น 
 3. การจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการก ากับติดตาม ประเมินผลจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าทุกปี จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กร่วมกันจนเป็นความพึงพอใจของทางสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง น าไปเป็น
แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยการสนับสนุนครูทุกคนได้
พัฒนาตนเองและวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมมือรวมพลังกันในการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กผ่านการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
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เด็กและเน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก ทั้งแบบ
รายบุคคล และโดยรวม และน าผลการประเมินให้ผู้ปกครองร่วมพิจารณาเพื่อน ามาพัฒนาเด็กตามความสามารถ
ของเด็กแต่ละคน 
 5. สถานศึกษาได้จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยสอนทุกระดับชั้น โดยเน้นให้ครูมีการบริหารชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จนเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัยเป็นจ านวนมากทุกปีการศึกษา 
 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  1. จัดมุมประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น โดยจัดให้ห้องอนุบาลมีมุมประสบการณ์ที่มีอุปกรณ์
ครบทุกมุม มุมบทบาทสมมติ/มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมเครื่องเล่นสัมผัส และ
มุมเกมการศึกษา 
 2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กได้ลงมือปฏิบัติและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น กระตุ้นให้เด็กได้คิด วิเคราะห ์แก้ปัญหา และสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู ้เป็นผู้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของเด็ก จนท าให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ครูทุกคนจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท และปลอดภัย จัดพื้นที่แสดงผลงาน
เด็ก พื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ให้เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็กที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ครูมีการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคล  ประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผล 
การประเมินพัฒนาการเด็ก การน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  และการแก้ไขปัญหาเด็กอย่างเป็น
ระบบ 
 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดท าเอกสารในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มี
การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และน าผลการไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง และการประชุมผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรูม้ากกว่าเนื้อหาวิชา โดยร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 1. ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่ร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงได้เลือกเล่นและลงมือปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  
 2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนส าหรับให้
นักเรียนได้เรียนรู้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุภาพ 

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

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 สถานศึกษาโดยการน าของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบันและปัญหา ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์การด าเนินการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีการศกึษาที่ผ่านมา และร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน และวิธีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ในการประชุมครู 
ประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดเป็นแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบตัิการประจ าป ี 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
หลากหลายวิธีการ เช่น โครงการยกระดับความสามารถทางด้านวิชาการของผู้เรียน โครงการส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โครงการเรียนรู้ทันใจก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลยี โครงการห้องสมุดแห่ง
การเรียนรู้  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โครงการดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
นอกจากนั้นยังส่งเสริมการเขียนในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การเขียนการ์ดอวยพรในวันพ่อ วันแม่ กิจกรรม
วันคริสต์มาส ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ความสามารถนักเรียนที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ จัดขึ้น เช่น การประกวดคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การเขียนตามค าบอกเนื่องในกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ การขับร้องเพลงลูกกรุง ฝึกสมองประลองปัญญา เลขคณิตคิดในใจ แบบฝึกคูณคล่อง การ  
บูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน   

สถานศึกษาโดยการน าของผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมศึกษาข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมกันก าหนดการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด และเข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
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ก าหนด ( RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 การประเมิน SPB1 Test ชั้นประถมศึกษาปีที ่6)  

สถานศึกษาด าเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบภาคเรียนและจบปีการศึกษาพร้อม
รายงานผลให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ โดยการจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การน าเสนอ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครอง หรือในการจัดกิจกรรมวันปิดภาค
เรียน กิจกรรมวันวิชาการ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  facebook กลุ่ม LINE ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม 
 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
2.1. ด้านคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1.1 สถานศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้น และรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (จ านวน 94 คน) ของ
สถานศึกษา แล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 

1) การประเมินด้านการอ่าน พบว่า นักเรียนจ านวน 86 คน มีผลการทดสอบการอ่านในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 91.49 (สูงกว่า ค่าเป้าหมายร้อยละ 11.49) 

2) การประเมินด้านการเขียน พบว่านักเรียนจ านวน 87 คน มีผลการทดสอบการเขียนในระดับดีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 92.55 (สูงกว่า ค่าเป้าหมายร้อยละ 12.55) 

3) การประเมินด้านการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป จ านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.62 (สูงกว่า ค่าเป้าหมายร้อยละ 13.62 

ลงววววบบขยนน่ืทท   ทาสววง) 
4) การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดี

ขึ้นไป จ านวน 88 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.62 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
5) ผลการประเมินด้านการคิดค านวณ พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 86 คน 

คิดเป็นร้อยละ 91.49 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
6) ผลการประเมินด้านความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
7) ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉลี่ยทุกคน ทุกระดับชั้นพบว่า กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สถานศึกษาตั้ง
ค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมาย ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 
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3.00 ขึ้นไป โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย  แต่
ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปียังไม่มีพัฒนาการในทางบวกติดต่อกันทั้ง 3 ปีย้อนหลัง 

8) ส่วนผลการประเมินระดับซาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการประเมินที่ต่ ากว่าเกณฑ์การผ่าน โดยกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนผลการทดสอบ 47.79 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนน
ผลการทดสอบ 31.25 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนผลการทดสอบ 23.33 คะแนน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลการทดสอบ 40.19 คะแนน โดยทุกสาระการเรียนรู้มีพัฒนาการเชิง
บวก 2 ปีย้อนหลัง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวที่มีคะแนนผล
การทดสอบ (61.00 คะแนน) ที่สูงกว่าเกณฑ์ผ่านการประเมิน (50 คะแนน) นอกนั้นมีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบที่ต่ ากว่าเกณฑ์การผ่านทั้งสิ้น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ 25.00 คะแนน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ 20.00 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ 27.15 คะแนน) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีพัฒนาการเชิงบวก 3 ปีย้อนหลัง นอกนั้นมีพัฒนาการเชิงบวก 2 ปีย้อนหลัง 

9) จากผลการประเมินด้านในข้อ 7 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานตาม
หลักสูตร และจากการประเมินในสถิติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนร้อยละ 75 ที่เรียนต่อด้านอาชีพ 
และจากการประเมินเจตคติในการท างานกลุ่มที่เน้นอาชีพ พบว่านักเรียน ร้อยละ 100 มีผลการประเมินตั้งแต่
ระดับดีขึ้นไป 
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2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนดนั้น ผู้เรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.55 ผู้เรียนร้อยละ 88.92 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น และมีความภูมิใจในความเป็นไทย โดยประเมินจากการการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น ผู้เรียนร้อยละ ร้อยละ 83.74 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และผู้เรียนร้อยละร้อยละ 84.90 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย 
 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัยใน
การด าเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผน การจัดการเรียนรู ้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถ ในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

มีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

25% 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และภูมิในในความ

เป็นไทย 
26% 

มีความสุขบนความแตกต่าง
และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
24% 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์และแสดงออกอยา่ง

เหมาะสมตามช่วงวัย 
25% 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



หน้า 33 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 สถานศึกษาด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา แต่สถานศึกษายังไม่มีกระบวนการวิจัย
และพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มีการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการโดยจัดให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความรู้  ความสามารถและความถนัด พร้อมทั้งเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่ายการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน จัดจ้างครูวิชาเอกที่
ขาดแคลนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท ารายวิชาเพิ่มเติม พัฒนาห้องเรียนดิจิทัล กิจกรรมลูกเสือ แนะแนว 
สะเต็มศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากรภายนอก 
ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ โดยการสอนกิจกรรมลูกเสือ และน าวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

สถานศึกษาจัดให้มีโครงการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย จัดให้มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบอย่างเพียงพอ จัดให้มีห้องสมุดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย 
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สถานศึกษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้  เช่น มี
คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประจ าทุกห้องเรียน ติดตั้ง
ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณสถานศึกษา เพื่อให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้ง่ายขึ้น  สะดวกต่อการ
ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น และน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผลโดยการจัดท าการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  1. พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาผ่าน
กระบวนการวิจัย 

2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายใน แล้วน ามาสู่การระดมความคิดเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3. จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา เช่น การวางระบบการดูแลนักเรียน การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพ่ือการสร้างการร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

4. พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนามหญ้า สนามกีฬา ให้มีสภาพพร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และครูบางส่วนมีการเผยแพร่ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา โดยร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
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โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบสะ
เต็มศึกษา เป็นต้น และครูร้อยละ 50 มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูร้อยละ 80 สามารถผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ สอน 
โดยสื่อการสอนที่ใช้ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตรค า วิดีโอ และเกมต่าง ๆ เป็น
ต้น นอกจากนี้ ครูของสถานศึกษาทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ครูทุกคนต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัด
ท าการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาเช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร หรือหน้าชั้นเรียน 
แผ่นป้ายความรู้ เป็นต้น 

ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดท าเอกสารในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มี
การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และน าผลการไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถความต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook การจัดต้ังกลุ่ม Line และ
การประชุมผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีครูทุกคนต้อง
ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แล้วจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วนของ
ประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค และปลายภาคแล้วส่งแผนการวัดประเมินผลต่อฝ่ายวิชาการ ครูร้อยละ 
100 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมิน (A, P, K) และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
เพื่อให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู ้

ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแนวทางการ
แก้ปัญหา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และสะท้อนผลการสังเกตการสอนร่วมกันในวันจันทร์วัน
พุธ และวันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง
และสถานศึกษา และน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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3. แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  1. พัฒนาครูให้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน าผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. เชิญครผูู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้ปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศกึษาให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกลุม่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้แนวคิดที่
หลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

3. ครคูวรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลบัแก่นักเรียนทนัทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกบัผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  

5. สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะ
การปรับรูปแบบการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 

 
 ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานภายในของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา/คณะกรรมการจัดท ารายงาน
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 เอกสารหลกัฐาน เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ภาพกิจกรรมส าคัญที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
..................................................................... 

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 

ฉะนั้น 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 วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายสัญญา สาลีผลิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ม ี

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

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 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 สถานศึกษาจัดครแูละบคุลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครแูละบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ

ด้านการจัดประสบการณ ์
๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตาม

บริบทของสถานศึกษา 
๒.๕ สถานศึกษาให้บริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
๒.๖ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ ครจูัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล 
๓.๔ ครปูระเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ม ี

จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคิดค านวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรอืชิ้นงานจากการท างาน 

กลุ่มหรือเดี่ยว และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ 
ท างานได้ 

๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลได ้
๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการ 

จากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือ 

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึน้ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมใิจในความ 
เป็นไทย 

๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่่วมกันอย่างมีความสขุบนความแตกต่างและความ 
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หลากหลายทางวัฒนธรรม 
๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม 

ช่วงวัย 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
๒.๓ สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครแูละบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
๒.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๓.๑ ครจูัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ

จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๓.๓ ครมูีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ครมูีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
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ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
..................................................................... 

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 

ฉะนั้น 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 วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

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

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ม ี

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

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 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 สถานศึกษาจัดครแูละบคุลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครแูละบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ

ด้านการจัดประสบการณ ์
๒.๔ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตาม

บริบทของสถานศึกษา 
๒.๕ สถานศึกษาให้บริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
๒.๖ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ ครสูร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ ครจูัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล 
๓.๔ ครปูระเมนิพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ม ี

จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสือ่สารและการคิดค านวณ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
๑.๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๑.๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรอืชิ้นงานจากการท างาน 

กลุ่มหรือเด่ียว และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ 
ท างานได้ 

๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลได ้
๑.๑.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการ 

จากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือ 

ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ 
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑.๒.๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมใิจในความ 
เป็นไทย 

๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความ 
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หลากหลายทางวัฒนธรรม 
๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม 

ช่วงวัย 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
๒.๒ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
๒.๓ สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนครแูละบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
๒.๕ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ้
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๓.๑ ครจูัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติ

จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความแตกต่าง

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๓.๓ ครมูีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ครมูีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้
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ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายสัญญา สาลีผลิน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้ ๘๕ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย ๘๕ ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสรมิและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตามบริบทของ
สถานศึกษา 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๗๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๗๐ ดี 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน ๗๐ ดีเลิศ 
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๒ มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๓ มีความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือเดี่ยว 
และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

๗๐ ดี 

๑.๔ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได ้ ๗๐ ดี 
๑.๕ มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 

๗๐ ดี 

๑.๖ มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๘๕ ดีเลิศ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๗ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๘๕ ดีเลิศ 

๑.๘ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ๘๐ ดีเลิศ 
๑.๙ ยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

๘๐ ดีเลิศ 

๑.๑๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ๘๐ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ๗๐ ดี 
๒.๓ มีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทกุกลุ่มเป้าหมาย ๘๐ ดีเลิศ 
๒.๔ ส่งเสรมิและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๘๐ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๕ ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ ๘๕ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ๘๐ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๐ ดี 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

๘๐ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘๕ ดีเลิศ 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๐ ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

๘๐ ดีเลิศ 

 
เกณฑ์การแปรค่าระดับคุณภาพ   
 ร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป 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 าสั่งโรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารงุ 
ที่ ๓๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอตอ่หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย 
  ๑. นายก าพล  จรุงกิจกุล ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธนกร  ยนต์วิสูตร รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางชวลี          คุ้มสุวรรณ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
            ๔. นายปรีชา       หอมสุวรรณ    กรรมการ 
  ๕. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวกในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้ค าปรึกษา  
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑. นายธนกร  ยนต์วิสูตร รักษาการในต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

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

                 ๔. นางสาวขนิษฐา วิเชียรศร ี ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางสาวพิชญา สุมณฑา  คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้  คร ู   กรรมการ 
๗. นายพรศักดิ ์  หอมสุวรรณ คร ู   กรรมการ 
๘. นางสาวสุธดิา  คุณโดนด คร ู   กรรมการ 
๙. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูม ิ คร ู   กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  คร ู   กรรมการ 
๑๑. นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๒. นางสาวนงลักษณ์ งามวาจา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๓. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่

๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
การศึกษาให้มปีระสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ
โรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการประกนัคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ 

๕. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เสนอตอ่หน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี  

๖. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๗. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัต ิ

 ๓. คณะกรรมการจดัรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ตวับ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูม ิ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ นางสาวสุธิดา คุณโตนด 

นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูม ิ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูและบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
๒.๓ ส่งเสรมิและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอตาม
บริบทของสถานศึกษา 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตวับ่งชี ้

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เนน้เดก็เปน็ส าคัญ นางสาวสุธิดา คุณโตนด 
นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูม ิ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัยและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตวับ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน 

นายธนกร ยนต์วิสูตร 
นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน 
นายพรศักดิ์ หอมสุวรรณ 
นางสาวนงลักษณ์ งามวาจา 
 

๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
๑.๒ มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๑.๓ มีความสามารถในการสรา้งสรรค์ผลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรือ
เดี่ยว และอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ 
๑.๔ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได ้
๑.๕ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 
๑.๖ มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
ในระดับช้ันที่สูงขึ้น 

ด้านคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นางสาวชลิตา นาคประเสริฐ 
นางสาวขนิษฐา วิเชียรศร ี
นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ 
 

๑.๗ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
๑.๘ มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
๑.๙ ยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
๑.๑๐ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
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มาตรฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 
ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ตวับ่งชี ้

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล 
นายปรีชา หอมสุวรรณ 
 ๒.๑ ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
๒.๓ มีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ ส่งเสรมิและสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นางสาวพิชญา สุมณฑา 

นางสาวพัชราพรรณ ปองไว ้
 

๓.๑ จัดการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

 
มีหน้าที ่  

๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลรายงานผล
ย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
   
                   (นายธนกร ยนต์วิสูตร) 
                                 ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง รักษาการในต าแหน่ง 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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ภาพกิจกรรมส าคัญและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
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กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
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กิจกรรมวันไหว้ครู 30 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2563 
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กิจกรรมเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน 30 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 31 กรกฎาคม 2563 
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กิจกรรมสานกระเปา๋จากหวายเทียม  
ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กิจกรรมเวียนเทียน 
เนื่องในวนัวันมาฆบูชา 7 กุมภาพันธ์ 2564 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อน (PLC) 
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การให้ความเหน็ชอบเอกสาร 

รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 

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

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่     
๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้พิจารณารายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของ
โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงเรียบร้อยแล้ว    
         จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่โรงเรียน
เสนอ 
  
 
           (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                              (นายก าพล  จรุงกิจกุล) 
                       ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
 
 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว  เห็นว่ารายงานนี้ตรงตามที่ได้ปฏิบัติจริงทุกประการ 
 
 
           ………………………………………………… 
               (นายธนกร ยนต์วิสูตร) 
                                                             ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง รักษาการในต าแหน่ง 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะผู้จดัท า 
 
ทีป่รึกษา 

นายธนกร ยนต์วิสูตร  ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
 

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

   3. นางสาวขนิษฐา วิเชียรศรี       ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวพัชราพรรณ ปองไว้  คร ู   กรรมการ 
๕. นายพรศักดิ ์  หอมสุวรรณ คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาวสุธิดา  คุณโตนด คร ู   กรรมการ 
๗. นางสาวฑิฆัมพร มุสิกภูม ิ คร ู   กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐรดา สีน้ าเงิน  คร ู   กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑามาศ เหมือนนามอญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๐. นางสาวนงลักษณ์ งามวาจา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
1๑. นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล่ าผล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


