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 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการสงเสริม สนับสนุน กำกับ
ดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถจัดการศึกษาไดมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน
กำหนดไว และในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจำเปนตองจัดทำงาน
งานประจำป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณะชน รวมท้ังเสนอตอ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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มาตรฐาน ประจำปการศึกษา 2562 เรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้มาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 บทนำ  

   โรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ต้ังอยูเลขท่ี 18/1 
หมู 1 ตำบลหรเทพ อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี  โทร 0 3620 2511 โทรสาร 0 3620 2511  
มี นางพัทธนันท  ธาราวุฒิ  ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   รักษาราชการแทนผูอำนวยการ
สถานศึกษา เปดสอนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ในปการศึกษา 
2562 มีขาราชการครูจำนวน 13 คน  พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ครูชวยสอน จำนวน 4 คน พนักงาน
จางตามภารกิจ ตำแหนง คนขับรถ จำนวน 2 คน พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ       
1 คน   พนักงานจางทั่วไป ตำแหนง คนงาน จำนวน 2 คน รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 22 คน  มีจำนวนนักเรียน 
246 คน   
 สภาพบริบทโรงเรียนโดยทั่วไป ตั ้งอยู นอกเขตเมือง ประชากรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจาง มีฐานะสวนใหญยากจน  พื้นท่ีเกษตรกรรมสวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาว และเผือก
หอม เปนสวนใหญ  
 

 ผลการประเมินตนเอง  

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ
คุณภาพโดยรวมระดับ ดีเลิศ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของวัย สามารถดูแลตนเองไดในเบื้องตน มีอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการ
เรียนรู  แตยังขาดแคลนสื่อ อุปกรณ สนามเด็กเลน ที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนปฐมวัยไดเรียนรู เพิ ่มเติม 
นอกจากนี้จำนวนครูตอสัดสวนนักเรียนยังไมเหมาะสม ทำใหการดูแลยังไมทั ่วถึง จึงสมควรสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อส่ือ อุปกรณ การเรียนการสอนและประยุกตใชเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการ
สอนใหแกนักเรียน  
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับ
คุณภาพโดยรวมระดับ ดี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรอยูในเกณฑที่เปาหมายกำหนดไว    
ผลการประเมินการอานออก เขียนได (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีพัฒนาการดีข้ึน  แต
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) วิชา คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร มีแนวโนมลดง จึงควรเรงพัฒนาใน
ปการศึกษาตอไป เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาผลการประเมินท่ีดีข้ึน และควรเรงดำเนินการสรรหาครูวิชาเอกท่ีขาด
แคลนใหครบเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนหรเทพ(รุงเรอืงประชาสามคัคี) 
ประจำปการศึกษา 2562 

 

 ตามที่โรงเรียนหรเทพ(รุ งเรืองประชาสามัคคี) ไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปการศึกษา 2562 ตามระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเสนอตอสาธารณชน เพื่อ
นำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลไดดังนี ้

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  กำลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี     ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ   

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ   

มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเลิศ   
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  กำลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

 



 

 

 

 

สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 

  

 1.1  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนหรเทพ(รุงเรืองประชาสามัคคี)  ต้ังอยูเลขท่ี  18/1  หมู 1 

ตำบล หรเทพ  อำเภอ บานหมอ จังหวัด สระบุรี  รหัสไปรษณีย 18130  

โทรศัพท 0 3620 2511 โทรสาร   0 3620 2511 

Website : http://www.horathep.ac.th      E-mail :  horathep@gmail.com 

 1.2  สังกัด  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุร ี

 1.3  เปดสอนต้ังแตระดับ  ช้ัน ปฐมวัย ประถมศึกษาปท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

 

2. ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 

 2.1 ผูบริหารสถานศึกษา 

   2.1.1 นางพัทธนันท  ธาราวุฒิ ตำแหนง รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถานศึกษา 
                วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
            ดำรงตำแหนง รักษาราชการแทนผูอำนวยการสถานศึกษา  
            1 มิถุนายน 2562 – ปจจุบัน 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หนา  2  
  

          

 2.2  ประวัติของสถานศึกษา 
 โรงเรียนหรเทพ(รุงเรืองประชาสามัคคี)  เดิมมีช่ือวา “โรงเรียนวัดโคกกุม”  กอต้ังเมื่อวนัท่ี 21 

กรกฎาคม 2466 

 พ.ศ. 2510  ไดรับบริจาคท่ีดินจากนางจันทร  รุงเรือง  จำนวน 3 ไร 
 พ.ศ. 2513  ไดยายมาทำการสอน  ณ ท่ีต้ังปจจุบัน 

 พ.ศ. 2518  ซื้อท่ีดินเพิ่มข้ึนอีก 3 ไร  ไดเปดทำการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 7 และเปล่ียน
ช่ือโรงเรียนจาก  เดิมช่ือ “โรงเรียนวัดโคกกุม”   มาเปนช่ือใหม   คือ   “โรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชา
สามัคคี)” 

 พ.ศ. 2529  ไดรับการโอนท่ีดิน  จำนวน 3 ไร และทรพัยสินของโรงเรียนวัดดอนทอง (หรเทพ) 
ซึ่งโรงเรียนยุบมารวมกัน 

 พ.ศ. 2534  เริ่มจัดต้ัง  “กองทุนสรรเสริญอนุสรณ” 

 พ.ศ. 2537  คุณทรงวุฒิ  คุณวรรณดี  เภตราไชยอนันต  ไดสรางหองสมุดพรอมท้ังอุปกรณ
ประจำหองสมุด 

 พ.ศ. 2539  คุณปรุง  คุณสละ  ไตรพาราและญาติ  บรจิาคสรางปายช่ือโรงเรียน  คุณทวี  คุณ
อุดม  ตลับเงิน  บริจาคสรางประตูโรงเรียน 

 พ.ศ. 2541  วันท่ี  24  พฤศจิกายน  คุณทรงวุฒิ   คุณวรรณดี  เภตราไชยอนันต  และ
ผูปกครองนักเรียนไดมอบอาคารเรียน  1  หลัง  เปนจำนวนเงิน  1,500,000  บาท5              

 พ.ศ. 2542  ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปดสอนเปนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

 พ.ศ. 2543  ซื้อท่ีดินโรงเรียนขยายเพิ่มอีก  7  ไร 
 พ.ศ. 2544  วันท่ี 2 มิถุนายน จัดงานทอดผาปาเพื่อการศึกษา หารายไดสมทบทุนซื้อท่ีดิน
โรงเรียนไดเงิน  จำนวน 78,000 บาท และคุณทวี ตลับเงิน บริจาคเกาอี้จำนวน 200 ตัว โตะ 20 ตัว เปน
เงิน 40,000 บาท 

             พ.ศ. 2545 โรงเรียนไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดประชุม สปจ.สัญจร ในวันท่ี 3 มกราคม และ
ในวันท่ี 20 มกราคม เด็กชายจตุรพร ดาวลอย ไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขัน การประกวดการแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอรนักเรียนประถมศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 27 จังหวัด ซึ่งจัดข้ึนท่ีวัด
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
             พ.ศ. 2546 จัดงานประจำป ไดเงินจำนวน 200,000 บาท และมีผูบริจาคสมทบอีกไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี บริจาคเงินถมท่ีดินให 1,400,000 บาท                 

 พ.ศ. 2547  ซื้อรถยนตสำหรับขนเครื่องดนตรีไทยและรับสงนักเรียน ราคา 120,000 บาท 

             พ.ศ. 2548 ไดรับงบประมาณจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณครบชุด จำนวน 10 

เครื่อง จากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เปนเงินงบประมาณ 310,000 บาท. 
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             พ.ศ. 2549 โรงเรียนขอถายโอนเขาไปสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  
            พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดรับการถายโอนเขาไปสังกัด องคการบริหารสวนจังหวดัสระบุรี และถาย
โอนขาราชการครู จำนวน 10 คน และนักการ 1 คน เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2550  องคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรี จัดสรรงบประมาณและมาดำเนินการจัดปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนใหเหมาะสม เชน 
สรางสนามกีฬาพรอมอัฒจันทร เทปูนสนามหนาโรงเรียน ปรับปรุงรัว้และจัดทำปายดานหนาโรงเรียน 

 พ.ศ. 2551 ไดรับงบประมาณจัดสรรสรางอาคารอนุบาล 1 หลัง  หองปฏิบัติการทางภาษา  
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองโสตทัศนูปกรณ  อุปกรณวิทยาศาสตร  
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี นำโดยนายกเฉลิม วงษไพร และคณะ จัดซื้อ
ท่ีดินเพิ่มอีก 19 ไร 3 งาน 

 พ.ศ. 2553 ไดรับงบประมาณ 21,000,000 บาท จากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีเพื่อ
กอสรางอาคารเรียนทรงไทย จำนวน 3 ช้ัน 24 หองเรียน  
 พ.ศ. 2554 ไดรับงบประมาณสรางลาน คสล. พรอมหลังคาคลุมลาน และหองน้ำแยกชาย-หญิง 
จำนวน 2 หลัง  อาคารโรงเก็บพัสดุ  และศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน  
(Basic Science Center) 
 พ.ศ. 2555 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีสรางอาคารอเนกประสงค 
(คสล.) 1 หลัง พรอมหองน้ำ 2 หลัง 
 พ.ศ. 2556 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารโรงอาหาร พรอมบานพักครู และศูนยการเรียนรู
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Basic Mathematic Center) 
 พ.ศ. 2558 ไดรับบริจาคทรัพยจากคุณวรรณดี เภตราไชยอนันต จำนวน 2,100,000 บาท เพื่อ
ปรับปรุงอาคารเรียนเภตราไชยอนันต พรอมเปล่ียนช่ือเปนหองเรียนดนตร-ีนาฏศิลป สุรินทร เจียไพแกว 
เพื่อเปนอนุสรณแกบิดาของคุณวรรณดี  เภตราไชยอนันต 
 พ.ศ. 2559 ไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กอสรางอาคาร คสล. 3 ช้ัน 
จำนวน 9 หองเรียน และอาคารอเนกประสงคจำนวน 1 หลัง  
 พ.ศ.2560 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีปรับปรุงโรงอาหาร กรตุา
ขายปองกันนก และติดต้ังกระจกโดยรอบ 

 พ.ศ.2561 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ีในการกอสรางโรงผลิตน้ำ
ด่ืมระบบ Reverse Osmosis เพื่อใหบริการแกนักเรียน 
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รายนามผูบริหารโรงเรียน 

 1.  พระภิกษุสา   ดำรงตำแหนงป  พ.ศ. 2466 – ไมทราบ 

 2.  นายแผว  ทองดี  ดำรงตำแหนงป  ไมทราบ  -  พ.ศ. 2510 

 3.  นายบุญสง  แจงหิรัญ  ดำรงตำแหนงป พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2530 

 4.  นายสรรเสริญ  สุดสาระ ดำรงตำแหนงป พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534 

 5.  นายปณณวิชญ  ธาราวุฒิ  ดำรงตำแหนงป พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2560 

 

2.3 อัตลักษณโรงเรียน 

คำขวัญของโรงเรียน สามัคคี  มีวินัย ใฝคุณธรรม นำวิชาการ  
ประสานชุมชน 

คติพจนของโรงเรียน สุขา  สง ฆส  สามัคคี  ความสามัคคีทำใหเกิดสุข 
ปรัชญาการศึกษา ประเสริฐคุณธรรม นำความสุขตลอดเวลา 

การศึกษาเปนเลิศ 
อักษรยอของโรงเรียน ห.ร.ส. 
สัญลักษณของโรงเรียน มณฑปวัดพระพุทธฉาย ต้ังอยูบนธารทองแดง 

 
 
 

ตนไมประจำโรงเรียน ตนกุม 
ดอกไมประจำโรงเรียน ดอกดาวเรือง 
 

2.4  ระบบโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา 
 ใชระบบการกระจายอำนาจการบริหารตามธรรมาภิบาลโดยแบงออกเปนดังนี้
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3. ขอมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

      3.1  ขาราชการครู/พนักงานครู 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ เลขที ่
ตำแหนง 

ช่ือ - สกุล ตำแหนง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 63-1-08-6500-008 นางศศิพร  ทองเขียว ครู อันดับ คศ.3 ชำนาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร  

2 63-1-08-6500-006 นางชมกมล  หมายมั่นสมสุข ครู อันดับ คศ.3 ชำนาญการพิเศษ  ค.บ. ภาษาไทย  

3 63-1-08-6500-007 นายพัฒนพงษ  คงถือมั่น ครู อันดับ คศ.3 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. พลศึกษา  

4 63-1-08-6500-009 นางพัทธนันท  ธาราวุฒิ ครู อันดับ คศ.3 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา  

5 63-1-08-6500-010 นางสุกัญญา  บุญอนันต ครู อันดับ คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร  

6 63-1-08-6500-013 นางณัฐชยา  ผานแสนเสาร ครู อันดับ คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ  
7 63-1-08-6500-016 นางทิพวรรณ   ชมภูพาน ครู อันดับ คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ  
8 63-1-08-6500-014 นายโกศลพิสิทธ์ิ   ปูนอย ครู อันดับ คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร  
9 63-1-08-6500-015 นายประพจน  ฉิมพัฒน ครู อันดับ คศ.1 - ค.บ. ปฐมวัย  
10 63-1-08-6500-018 นางสาวฐิติชญา  ไวกสิกรณ ครู อันดับ คศ.1 - กศ.ม. บริหารการศึกษา  
11 63-1-08-6500-003 นางสาวสุธาทิพย   เลิศดี ครู อันดับ คศ.1 - ค.บ. นาฏศิลป  
12 63-1-08-6500-017 นางณฐาภัค  คงถือมั่น ครู อันดับ คศ.1 - ค.บ. ประถมศึกษา  
13 63-1-08-6500-002 นางสาวอิศราพร  ปองกัน ครูผูชวย - ค.บ. สังคมศึกษาฯ  
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 3.2  พนักงานจาง(ปฏิบัติหนาท่ีสอน) 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล 
ประสบการณ 
การสอน (ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุมสาระ 

การเรียนรู 
จางดวยเงิน 

1 นางสาวเกศรินทร  เจริญย่ิง - กศบ. เทคโนโลยีการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เงินรายได อบจ.สระบุร ี
2 นางสาวขวัญชนก  บรรจงศริ ิ - คบ. ปฐมวัย อนุบาล เงินรายได อบจ.สระบุร ี
3 นางสาวประพันธพร  หรั่งจิตร - คบ. ปฐมวัย อนุบาล เงินรายได อบจ.สระบุร ี
4 นายวัลลภ  วิมูลชาติ - คบ. ดนตรีไทย ศิลปะ เงินรายได อบจ.สระบุร ี

 

      3.3  พนักงานจาง/ลูกจาง (สนับสนุนการสอน) 
ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล ตำแหนง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหนาที ่ จางดวยเงิน 

1 นายลาเชลน  ออนสำรี พนักงานจางท่ัวไป  มัธยมศึกษาตอนตน - คนงาน เงินรายได อบจ.สระบุร ี
2 นายเสกสรรค  ขันทะ พนักงานจางท่ัวไป มัธยมศึกษาตอนตน - คนงาน เงินรายได อบจ.สระบุร ี
3 นางสาววันทนีย  พงษสุริยวรรณ พนักงานจางตามภารกิจ ปริญญาตรี - ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ เงินรายได อบจ.สระบุร ี
4 นายสมชาย  มานพ พนักงานจางตามภารกิจ ประถมศึกษา - พนักงานขับรถ เงินรายได อบจ.สระบุร ี
5 นายสหภัส  ปอมประสาร พนักงานจางตามภารกิจ ประถมศึกษา - พนักงานขับรถ เงินรายได อบจ.สระบุร ี
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 3.4  จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหนง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหนง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกวา 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา      

- ผูอำนวยการ - - - - - 

- รองผูอำนวยการ - - - - - 

รวม - - - - - 

2. สายงานการสอน      

- ขาราชการ/พนักงานคร ู - 11 2 - 13 

- พนักงานจาง(สอน) - 4 - - 4 

- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 15 2 - 17 

3. สายงานสนับสนุนการสอน      

- พนักงานจางตามภารกิจ 2 1 - - 3 

- พนักงานจางท่ัวไป 2 - - - 2 

- ลูกจางประจำ - - - - - 

- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 4 1 - - 5 

รวมทั้งสิ้น 4 16 2 - 22 
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18.18%

72.73%

9.09%0.00%

แผนภูมิแสดงรอยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

0.00%

77.27%

22.73%

แผนภูมิแสดงรอยละของบุคลากรจําแนกตามประเภทตําแหนง

ผูบริหารสถานศึกษา
สายงานการสอน
สายงานสนับสนุนการสอน
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3.5 จำนวนครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู จำนวน คิดเปนรอยละ 
จำนวนช่ัวโมงสอนเฉลี่ย  

ช่ัวโมง/สัปดาห  
ของครูภายในกลุมสาระฯ 

ปฐมวัย 4 25.00  

ภาษาไทย 1 6.25  

คณิตศาสตร 1 6.25  

วิทยาศาสตร 2 12.50  

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 6.25  

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 6.25  

ศิลปะ 2 12.50  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 6.25  

ภาษาตางประเทศ 2 12.50  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 6.25  

รวมครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 16 100.00  
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25.00%

6.25%

6.25%

12.50%
6.25%

6.25%

12.50%

6.25%

12.50%

6.25%

แผนภูมิแสดงรอยละของบุคลากรจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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4. ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 31 มีนาคม ของปการศึกษาท่ีรายงาน) 
4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปการศึกษา 2562 ท้ังส้ิน 246 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

  อ.1 ( 4 ขวบ) 1 13 10 23 23 

  อ.2 ( 5 ขวบ) 1 9 10 19 19 

  อ.3 ( 6 ขวบ) 1 9 8 17 17 

รวม 3 31 28 59 19.67 

ป.1 1 12 10 22 22 

ป.2 1 11 3 14 14 

ป.3 1 7 11 18 18 

ป.4 1 14 7 21 21 

ป.5 1 12 16 28 28 

ป.6 1 13 10 23 23 

รวม 6 69 57 126 21 

ม.1 1 7 7 14 14 

ม.2 1 13 12 25 25 

ม.3 1 15 7 22 22 

รวม 3 35 26 61 20.33 

รวมท้ังสิ้น 12 135 111 246 20.50 

 

จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย 1 คน หญิง -  คน  รวม จำนวน 1 คน 

อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 14.75 : 1  เปนไปตามเกณฑ  ไมเปนไปตามเกณฑ 
อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 21.00 : 1 เปนไปตามเกณฑ   ไมเปนไปตามเกณฑ 
อัตราสวนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 12.20 : 1 เปนไปตามเกณฑ   ไมเปนไปตามเกณฑ 
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4.2 จำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ 3 ปการศึกษายอนหลัง   ปการศึกษา 2560 – 2562  
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เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ันอนุบาล
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5. ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  

     (จากสมุดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย : อบ.02) 
 5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

          5.1.1  ผลพัฒนาการดานรางกาย  

ระดับชั้น จํานวน
ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ที่ประเมิน ปรับปรุง พอใช ดี จํานวน รอยละ
อ.1/1 22 0 0 22 22 3 0 22 100

รวม 22 0 0 22

รอยละ 100 0 0 100

อ.2/1 19 0 0 19 19 3 0 19 100

รวม 19 0 0 19

รอยละ 100 0 0 100

อ.3/1 17 0 0 17 17 3 0 17 100

รวม 17 0 0 17

100 0 0 100

58 0 0 58 58 3 0 58 100

100 0 0 100

เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ 2 (พอใช) ขึ้นไประดับชั้น

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ
รวม คาเฉลี่ย S.D.

อนุบาล 1

(3 ป)

รวมทุกระดับชั้น
รอยละรวม

อนุบาล 2

(4 ป)

อนุบาล 3

(5 ป)
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100%

0%
0%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย 
ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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 5.1.2 ผลพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 

ระดับชั้น จํานวน
ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ที่ประเมิน ปรับปรุง พอใช ดี จํานวน รอยละ
อ.1/1 22 0 0 22 22 3 0 22 100

รวม 22 0 0 22

รอยละ 100 0 0 100

อ.2/1 19 0 0 19 19 3 0 19 100

รวม 19 0 0 19

รอยละ 100 0 0 100

อ.3/1 17 0 0 17 17 3 0 17 100

รวม 17 0 0 17

100 0 0 100

58 0 0 58 58 3 0 58 100

100 0 0 100

อนุบาล 1

(3 ป)

รวมทุกระดับชั้น
รอยละรวม

อนุบาล 2

(4 ป)

อนุบาล 3

(5 ป)

เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ 2 (พอใช) ขึ้นไประดับชั้น

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ
รวม คาเฉลี่ย S.D.
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100%
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0%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานจิตใจ
ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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 5.1.3 ผลพัฒนาการดานสังคม  

ระดับชั้น จํานวน
ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ที่ประเมิน ปรับปรุง พอใช ดี จํานวน รอยละ
อ.1/1 22 0 0 22 22 3 0 22 100

รวม 22 0 0 22

รอยละ 100 0 0 100

อ.2/1 19 0 0 19 19 3 0 19 100

รวม 19 0 0 19

รอยละ 100 0 0 100

อ.3/1 17 0 0 17 17 3 0 17 100

รวม 17 0 0 17

100 0 0 100

58 0 0 58 58 3 0 58 100

100 0 0 100

อนุบาล 1

(3 ป)

รวมทุกระดับชั้น
รอยละรวม

อนุบาล 2

(4 ป)

อนุบาล 3

(5 ป)

เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ 2 (พอใช) ขึ้นไประดับชั้น

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ
รวม คาเฉลี่ย S.D.
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100%

0%
0%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานสังคม
ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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 5.1.4 ผลพัฒนาการดานสติปญญา 
ระดับชั้น จํานวน

ที่ เด็ก 1 2 3

ประเมิน ที่ประเมิน ปรับปรุง พอใช ดี จํานวน รอยละ
อ.1/1 22 1 9 12 22 2.5 0.58 21 95.45

รวม 22 1 9 12

รอยละ 100 4.55 40.91 54.55

อ.2/1 19 3 3 13 19 2.53 0.77 16 84.21

รวม 19 3 3 13

รอยละ 100 15.79 15.79 68.42

อ.3/1 17 2 4 11 17 2.53 0.72 15 88.24

รวม 17 2 4 11

100 11.76 23.53 64.71

58 6 16 36 58 2.52 0.69 52 89.66

100 10.34 27.59 62.07

อนุบาล 1

(3 ป)

รวมทุกระดับชั้น
รอยละรวม

อนุบาล 2

(4 ป)

อนุบาล 3

(5 ป)

เด็กที่มีผลการประเมิน
ระดับ 2 (พอใช) ขึ้นไประดับชั้น

จํานวนเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการ
รวม คาเฉลี่ย S.D.
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5.1.5 สรุปผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันอนุบาล (จำแนกตามระดับช้ัน) 

ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1  

62%

28%

10%

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการดานสติปญญา
ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช) ระดับ 1 (ปรับปรุง)
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ระดับชั้น 

จำนวน 

เด็ก 

ท่ีประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม คาเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับ
คุณภาพ 

พัฒนาการ 

ดานรางกาย 
ดานอารมณ

จิตใจ 

ดาน 

สังคม 

ดาน 

สติปญญา 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ชั้นอนุบาลปท่ี 1/1 22 3 3 3 2.5 11.50 2.88 ดี 

รวม 22 3 3 3 2.5 11.50 2.88  

คาเฉลี่ย  3 3 3 2.5 11.50 2.88 ดี 

สรุประดับคุณภาพ        ดี ดี ดี ดี    

สรุปพัฒนาการ  3 3 3     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 

ระดับชั้น 
จำนวน 

เด็ก 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
รวม คาเฉลี่ย 

สรุป 

ระดับดานรางกาย ดานอารมณ ดาน ดาน 

3 3 3

2.5

2.84

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันอนุบาล 1

ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา เฉลี่ยรวมทุกดาน
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ท่ีประเมิน จิตใจ สังคม สติปญญา คุณภาพ 

พัฒนาการ คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ชั้นอนุบาลปท่ี 2/1 19 3 3 3 2.53 11.53 2.88 ดี 

รวม 19 3 3 3 2.53 11.53 2.88  

คาเฉลี่ย  3 3 3 2.53 11.53 2.88 ดี 

สรุประดับคุณภาพ  ดี ดี ดี ดี    

สรุปพัฒนาการ  3 3 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลพัฒนาการเด็กระดับช้ันอนุบาลปท่ี 3  

ระดับชั้น จำนวน สรุปผลการประเมินพัฒนาการ รวม คาเฉลี่ย สรุป 

3 3 3

2.53

2.84

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันอนุบาล 2

ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา เฉลี่ยรวมทุกดาน
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เด็ก 

ท่ีประเมิน 
ดานรางกาย 

ดานอารมณ
จิตใจ 

ดาน 

สังคม 

ดาน 

สติปญญา 
ระดับ

คุณภาพ 

พัฒนาการ คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

ชั้นอนุบาลปท่ี 3/1 17 3 3 3 2.53 11.53 2.88 ดี 

รวม 17 3 3 3 2.53 11.53 2.88  

คาเฉลี่ย  3 3 3 2.53 11.53 2.88 ดี 

สรุประดับคุณภาพ  ดี ดี ดี     

สรุปพัฒนาการ  3 3 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ขอมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

6.1 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

3 3 3

2.53

2.88

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันอนุบาล 3

ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา เฉลี่ยรวมทุกดาน
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     ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ประจำปการศึกษา 2562 

6.1.1 คะแนนเฉลี่ยรอยละจำแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลีย่รอยละ ดานภาษา ดานคำนวณ ดานเหตุผล เฉลี่ยท้ัง 2 ดาน 

ระดับโรงเรียน 26.88 27.41 - 27.17 

ระดับจังหวัด 44.01 42.79 - 36.69 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ท้ังหมด) 44.15 40.58 - 42.36 

ระดับประเทศ 46.46 44.94 - 45.70 

  * ปการศึกษา 2562 ไมมีสอบความสามาถดานเหตุผล 
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45.00

50.00

ดานภาษา ดานคํานวณ ดานเหตุผล เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
จําแนกตามระดับ

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผูเรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) และรอยละผลตางระหวางปการศึกษา 2561 - 2562  

ความสามารถ 
ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 
2562 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ดานภาษา 40.00 26.88 -13.12 

ดานคำนวณ 29.04 27.41 -1.63 

ดานเหตุผล 35.55 - - 

รวมความสามารถ 34.86 27.14 -7.72 

* ปการศึกษา 2562 ไมมีสอบความสามาถดานเหตุผล 
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ดานภาษา ดานคํานวณ ดานเหตุผล รวม 

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผูเรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) และรอยละผลตางระหวางปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562
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* ปการศึกษา 2562 ไมมีสอบความสามาถดานเหตุผล 
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แนวโนมรอยละคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผูเรียน 
(National Test : NT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 รอยละของผลตาง



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หนา  28  
  

7. ขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
7.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ประจำปการศึกษา 2562 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยรอยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 39.30 23.26 28.21 - 26.85 

ระดับจังหวัด 48.72 31.60 34.59 - 33.30 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 47.11 30.29 33.95 - 31.81 

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 - 34.42 

 * ปการศึกษา 2561 ไมมีการสอบวิชาสังคมศึกษาฯ 

 

 
 

39.30

23.26

28.21 26.85

48.72

31.60
34.59 33.30

47.11

30.29

33.95
31.81

49.07

32.90
35.55 34.42

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่รอยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ป.6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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7.1.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)          
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2561 - 2562 

รายวิชา/ปการศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 
2562 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย 47.70 39.30 -7.80 

คณิตศาสตร 31.52 23.26 -8.26 

วิทยาศาสตร 36.41 28.21 -8.20 

ภาษาอังกฤษ 30.54 26.85 -3.69 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ป.6

ระหวางปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561
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แนวโนมรอยละคะแนนทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 รอยละของผลตาง
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7.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ประจำปการศึกษา 2562 

7.1.1 คะแนนเฉลี่ยรอยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 40.09 19.45 27.05 - 26.00 

ระดับจังหวัด 53.17 25.26 29.24 - 31.77 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 51.13 22.96 28.68 - 29.50 

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 - 33.25 

* ปการศึกษา 2562 ไมมีการสอบวิชาสังคมศึกษาฯ 
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คะแนนเฉลีย่รอยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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7.1.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2561 - 2562  

รายวิชา/ปการศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 
2562 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย 49.21 40.09 -9.12 

คณิตศาสตร 25.26 19.45 -5.84 

วิทยาศาสตร 31.79 27.05 -4.75 

ภาษาอังกฤษ 24.84 26.00 +1.16 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน ม.3

ระหวางปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2561



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หนา  33  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49.21

25.26
31.79

24.84

40.09

19.45

27.05 26.00

-9.12
-5.81 -4.74

1.16

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

แนวโนมรอยละคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 รอยละของผลตาง
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8. ขอมูลผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test: RT)  
8.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2562 

8.1.1 คะแนนเฉลี่ยรอยละจำแนกตามระดับ 

คะแนนเฉลีย่รอยละ 
การอาน 

ออกเสียง 
การอานรูเร่ือง เฉลี่ยท้ัง 2 ดาน 

ระดับโรงเรียน 58.57 68.38 63.46 

ระดับจังหวัด 67.25 70.89 69.07 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ท้ังหมด) 67.08 71.68 69.38 

ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
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การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง เฉลี่ยทั้งสองดาน

คะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถดานการอานของผูเรียน 
(Reading Test :RT) ระดับฃ้ันประถุมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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8.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถดานการอานของ
ผูเรียน (Reading Test : RT) และรอยละผลตางระหวางปการศึกษา 2561 - 2562 

ความสามารถ 
ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 
2562 

รอยละของผลตาง 
ระหวางปการศึกษา 

ดานการอานออกเสียง 56.50 58.54 +2.04 

การอานรูเรื่อง 58.13 68.38 +10.25 

รวมความสามารถท้ัง 2 ดาน 57.31 63.46 +6.15 
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ดานการอานออกเสียง ดานการอานรูเร่ือง รวม 2 ดาน

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถดานการอาน
(Rading Test : RT) และรอยละผลตางระหวางปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562
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แนวโนมรอยละคะแนนการทดสอบการอาน (Reading Test : RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2561 - 2562

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 รอยละของผลตาง
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4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จํานวน รอยละ

ภาษาไทย 177 35 19 26 27 20 23 26 1 177 2.56  1.04 80 45.20 

คณิตศาสตร 125 11 18 23 21 15 17 17 3 125 2.41  0.93 52 41.60 

วิทยาศาสตร 126 17 17 26 24 19 11 9 3 126 2.61  0.87 60 47.62 

สังคมศึกษาฯ 252 27 34 76 53 26 19 11 6 252 2.69  0.77 137 54.37 

สุขศึกษาและพลศึกษา 126 78 45 3 0 0 0 0 0 126 3.80  0.27 126 100.00 

ศิลปะ 248 48 55 48 36 36 9 11 5 248 2.88  0.83 151 60.89 

การงานอาชีพฯ 125 54 23 20 10 8 6 2 2 125 3.27  0.80 97 77.60 

ภาษาตางประเทศ 198 33 24 31 25 29 30 20 6 198 2.50  0.98 88 44.44 

รวม 1,377 303 235 253 196 153 115 96 26 1,054 3.66 1.40 791 57.44 

รอยละ 100 22.00 17.07 18.37 14.23 11.11 8.35 6.97 1.89 76.54 57

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
นักเรียน

จํานวนนักเรียนที่ไดผลการเรียน

รอยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 57

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย

S.D.
นักเรียนที่ได 3 ขึ้นไป

ไมผานการประเมิน (0) 2

ผานเกณฑขั้นต่ํา (1) ถึง
คอนขางดี (2.5)

41

57%

41%

2%

แผนภูมิแสดงรอยละของระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู" "
ระดับประถมศึกษา

ผลการเรียนระดับดี"(3)"ขึ้นไป ผานเกณฑขั้นต่ํา"(1)"ถึงคอนขางดี"(2.5)" ไมผานการประเมิน"(0)

9. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ันประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 
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รอยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

ที่ไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ประวัติศาสตร

สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาตางประเทศ
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4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จํานวน รอยละ

ภาษาไทย 63 8 6 2 11 12 10 14 0 63 2.21  1.01 0.00 16 25.40 

คณิตศาสตร 63 0 0 4 12 27 13 7 0 63 1.94  0.52 0.00 4 6.35 

วิทยาศาสตร 104 26 11 25 24 12 5 1 0 104 2.98  0.77 0.00 62 59.62 

สังคมศึกษาฯ 115 1 8 18 27 25 24 12 0 115 2.19  0.73 0.00 27 23.48 

สุขศึกษาและพลศึกษา 187 91 54 28 6 6 0 2 0 187 3.56  0.57 0.00 173 92.51 

ศิลปะ 121 35 15 38 11 3 5 14 0 121 2.99  0.96 0.00 88 72.73 

การงานอาชีพฯ 133 74 23 19 1 2 0 14 0 133 3.41  0.93 0.00 116 87.22 

ภาษาตางประเทศ 126 0 0 0 2 9 41 74 0 126 1.26  0.35 0.00 0 - 

รวม 653 235 117 134 94 96 98 138 653 3.77 1.80 486 74.43 

รอยละ 100 35.99 17.92 20.52 14.40 14.70 15.01 21.13 100.00 74

กลุมสาระการเรียนรู
จํานวน
นักเรียน

จํานวนนักเรียนที่ไดผลการเรียน

รอยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 74

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย

S.D.
นักเรียนที่ได 3 ขึ้นไป

ไมผานการประเมิน (0,ร)

ผานเกณฑขั้นต่ํา (1) ถึง
คอนขางดี (2.5)

65

นักเรียน
ที่ได

ร

53%

47%

0%

แผนภูมิแสดงรอยละของระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู" "
ระดับมัธยมศึกษา"ภาคเรียนที่"1"ปการศึกษา"2562

ผลการเรียนระดับดี"(3)"ขึ้นไป ผานเกณฑขั้นต่ํา"(1)"ถึงคอนขางดี"(2.5)" ไมผานการประเมิน"(0,ร)

9.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
(ม.1-ม.3) ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 
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4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จํานวน รอยละ

ภาษาไทย 61 11 9 12 8 9 6 6 0 61 2.70  0.96 0.00 32 52.46 

คณิตศาสตร 61 2 4 5 19 13 7 11 0 61 2.16  0.79 0.00 11 18 .03 

วิทยาศาสตร 61 1 0 3 16 26 10 5 0 61 2.05  0.55 0.00 4 6.56 

สังคมศึกษาฯ 122 8 5 25 28 32 17 7 0 122 2.39  0.75 0.00 38 31.15 

สุขศึกษาและพลศึกษา 228 114 56 57 1 0 0 0 0 228 3.62  0.42 0.00 227 99.56 

ศิลปะ 182 20 17 46 57 22 12 7 0 181 2.70  0.74 1.00 83 45.60 

การงานอาชีพฯ 107 43 12 20 15 8 5 4 0 107 3.17  0.88 0.00 75 70.09 

ภาษาตางประเทศ 133 2 2 15 30 35 44 5 0 133 2.08  0.61 0.00 19 14.29 

รวม 715 201 105 183 174 145 101 45 714 3.70 1.50 1 489 68.39 

รอยละ 100 28.11 14.69 25.59 24.34 20.28 14.13 6.29 99.86 0.14 68

กลุมสาระการเรียนรู
จํานวน
นักเรียน

จํานวนนักเรียนที่ไดผลการเรียน

รอยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 68

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย

S.D.
นักเรียนที่ได 3 ขึ้นไป

ไมผานการประเมิน (0,ร)

ผานเกณฑขั้นต่ํา (1) ถึง
คอนขางดี (2.5)

65

นักเรียน
ที่ได

ร

51%
49%

0%

แผนภูมิแสดงรอยละของระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู" "
ระดับมัธยมศึกษา"ภาคเรียนที่"2"ปการศึกษา"2562

ผลการเรียนระดับดี"(3)"ขึ้นไป ผานเกณฑขั้นต่ํา"(1)"ถึงคอนขางดี"(2.5)" ไมผานการประเมิน"(0,ร)

 

9.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
(ม.1-ม.3) ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2562 
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45.86

70.09

14.29

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาตางประเทศ

รอยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 2
ที่ไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ข้ึนไป

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาตางประเทศ
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10. ขอมูลอาคารสถานท่ี  

ท่ี รายการ จำนวน 

1. อาคารเรียน 5 หลัง 
2. อาคารประกอบ 3 หลัง 
3. หองน้ำ/หองสวม 2 หลัง 
4. สระวายน้ำ - สระ 

5. สนามเด็กเลน 2 สนาม 

6. สนามกีฬา 1 สนาม 

7. ลานเครื่องออกกำลังกาย 1 ลาน 
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11. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 11.1 ขอมูลชุมชน 

        9.1.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ        ชุมชนชนบท 

        9.1.2  จำนวนประชากรประมาณ            1,392       คน 

        9.1.3  จำนวนเด็กในวัยเรียน             350      คน 

        9.1.4  อาชีพสำคัญ             เกษตรกรรม  
        9.1.5  ศาสนา      พุทธ  

        9.1.6  รายไดเฉล่ียตอคนตอป     81,102.99   บาท 

        9.1.7 โอกาสของสถานศึกษากับความรวมมือในดานตาง ๆ ของชุมชน  งานประเพณี
ทองถ่ิน งานวันสำคัญตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัด 

       9.1.8  ขอจำกัดของสถานศึกษา ผูปกครองสวนใหญตองประกอบอาชีพ ทำใหไมมีเวลา
รวมมือกับสถานศึกษาในการรวมกันดูแลนักเรียนอยางเต็มท่ี 

11.2 สภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน 

       มีศูนยสุขภาพชุมชนหรือท่ีเรียกวา สถานีอนามัยตำบล   เปนศูนยกลางของชุมชนใน
ดานการกีฬาและการบริการดานการดูแลสุขภาพของประชากรในชุมชน สวนพื้นท่ีโดยรอบโรงเรียนมี
ผูปกครองของนักเรียนมาประกอบอาชีพหลักของชุมชน คือ การทำการเกษตร (ทำนา ปลูกเผือก) 
เนื่องจากพื้นท่ีเหมาะสมในการทำการเกษตร 

       มีวัดโคกกุม เปนวัดประจำตำบล ท่ีใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และ
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา  พุทธ   
       ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  คือ  ประเพณีของไทย
ท่ัวๆไป  เชน  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต  กวนขาวทิพย  เปนตน 

 2.  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
รอยละ 90  อีกรอยละ 10 ประกอบอาชีพรับจางทำการเกษตร  ดังนั้นฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายไดโดย
เฉล่ียตอป  ของประชากรอยูท่ี  35,000   บาท 

 3. โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน  
       ปจจัยท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน  คือ ชุมชนเห็นความสำคัญตอ
การศึกษาของบุตรหลานใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการพฒันาการศึกษา มีความสัมพันธอันดีกับ
ทางโรงเรียน มีการสนับสนุนเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรไีทย  ชุมชนปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพุทธศาสนา  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เปนสังคมแบบชนบทท่ียึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานอาชีพเกษตรกรต้ังแตครั้งบรรพบุรุษ  มีการคมนาคมท่ีสะดวก  มีแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ิน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
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        อุปสรรค  คือ การประกอบอาชีพหลักของประชากรไมคอยมีปญหามากนัก  เพราะ
สามารถทำรายไดไดพอสมควรแตไมถึงกับมาก  รายไดของผูปกครองซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรม  แตเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป  ทำใหรายไดไมแนนอน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชากรท่ีประกอบอาชีพรับจางท่ีตองออกหารายไดไมเปนเวลา ท่ีเรียกวาเอากลางคืนเปนกลางวันและ
เอากลางวันเปนกลางคืน  เชน รับจางขุดเผือก  ตองออกทำงานในเวลา เท่ียงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง กวาจะ
เสร็จก็ประมาณตีส่ีตีหา  กลับบานไปนอนอยางเดียว  ดวยเหตุนี้จึงทำใหสภาพทางสังคมครอบครัว
เปล่ียนไปดวย  ผูปกครองนักเรียนไมมีเวลาเอาใสดานสุขภาพอนามัยและการเรียนของบุตรหลาน และ
กอปรกับระดับการศึกษาของผูปกครองอยูในระดับประถมศึกษาสวนใหญ จึงไมสามารถชวยส่ังสอนดาน
การเรียนใหกับบุตรหลานไดดีเทาท่ีควร  และยังมีจำนวนนักเรียนอีกประมาณรอยละ 8 ไมไดอาศัยอยูกับ
บิดามารดา เพราะเปนเด็กท่ีเกิดจากครอบครัวท่ีแตกแยก บิดามารดาแยกกันอยู บิดา มารดาไปทำงาน
ตางจังหวัด ดังนั้นเด็กตองอาศัยอยูกับญาติพี่นองหรือปู ยา ตา ยาย  ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวมีจึงมีความเส่ียง
ตอการติดสารเสพติด  
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12. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

  โรงเรียน หรเทพ(รุงเรืองประชาสามัคคี)  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 

โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี ้
 

12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 – 6  ป เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษา เด็กจะไดรับพัฒนาการท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา ตามวัยและตามความสามารถของแตละบุคคล 

 จุดหมาย 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 – 6  ป มุงใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็ม
ศักยภาพและมีความพรอมในการเรียนรูตอไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อใหเกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 

 2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจดีงาม 

 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 4. มีทักษะการคิด การใชภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 

 มาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 – 6  ป กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคจำนวน 12 มาตรฐาน ประกอบดวย 

 1. พัฒนาการดานรางกาย ประกอบดวย ๒ มาตรฐาน คือ 

   มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

   มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและ
ประสานสัมพันธกัน 

 2. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ  ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน คือ 

   มาตรฐานท่ี 3 มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีความสุข 

   มาตรฐานท่ี 4  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

   มาตรฐานท่ี 5  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม 

 3. พัฒนาการดานสังคม  ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน คือ 

   มาตรฐานท่ี 6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   มาตรฐานท่ี 7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
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   มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  4. พัฒนาการดานสติปญญา ประกอบดวย 4 มาตรฐาน คือ 

   มาตรฐานท่ี 9 ใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย 

   มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิดท่ีเปนพื้นฐานในการเรียนรู 
   มาตรฐานท่ี 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
   มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมีความสามารถในการแสวงหาความรูได
เหมาะสมกับวัย 
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12.2 ระดับประถมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนช่ัวโมง/ป* 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 160 160 160 160 160 160 

วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา 40 40 40 80 80 80 

- ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 

ภาษาตางประเทศ 200 200 200 80 80 80 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 40 40 40 40 40 40 

รวมช่ัวโมง 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดใหกับนักเรียน เรียนท้ังป  เทากับ .......1,200.......... ช่ัวโมง 
 แผนการเรียน/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีโรงเรียนเนนเปนพิเศษ ไดแก   
  ระดับช้ันประถมศึกษาตอนตน    ภาษาไทย การอานออก เขียนได 
  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย     กีฬาและดนตรีไทย 
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12.3 ระดับมัธยมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนช่ัวโมง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 120 120 120    

คณิตศาสตร 120 120 120    

วิทยาศาสตร 120 120 120    

-  ฟสิกส       

- เคมี       

- ชีววิทยา       

- วิทยาศาสตรกายภาพ       

สังคมศึกษาฯ 120 120 120    

- ประวัติศาสตร 40 40 40    

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80    

ศิลปะ 80 80 80    

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80    

ภาษาตางประเทศ 120 120 120    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120    

รวมช่ัวโมง 1,200 1,200 1,200    

 จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดใหกับนักเรียน เรียนท้ังป  เทากับ .......1,200.......... ช่ัวโมง 
 แผนการเรียน/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีโรงเรียนเนนเปนพิเศษ ไดแก   
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน      กีฬา/ดนตรีไทย/เศรษฐกิจพอเพียง 
   

 

 

หมายเหตุ : *การจัดโครงสรางรายวิชา ใหใชรูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสรางหลักสูตร 
                ของสถานศึกษา 
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13. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 13.1 หองสมุดมีพื้นท่ีขนาด 64 ตารางเมตร หนังสือในหองสมุดมีจำนวน …… เลม มีวารสาร/
หนังสือพิมพใหบริการจำนวน...........ฉบับ/วัน/สัปดาห/เดือน การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใช
ระบบดิวอี้  (Dewey  Decimal  Classification) มี เครื่องคอมพิวเตอรใหบริการสืบคนเทคโนโลยี
สารสนเทศในหองสมุด จำนวน...........เครื่อง มีจำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุด (ในปการศึกษาท่ีรายงาน) 
เฉล่ีย....... คน ตอวัน คิดเปนรอยละ...........ของนักเรียนท้ังหมด มีการใหบริการหองสมุดแกชุมชนรอบ
นอก โดยมีบุคคลมาใชบริการ เฉล่ีย...........คน ตอป (ในปการศึกษาท่ีรายงาน) 

  13.2 หองปฏิบัติการท้ังหมด .............. หอง จำแนกเปน  

1) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   จำนวน 1 หอง 
2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร       จำนวน 1 หอง 
3) หองปฏิบัติการทางภาษา           จำนวน 1 หอง 

  4)  หองดนตรี-นาฏศิลป          จำนวน 1 หอง 
 11.3 เครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมด จำนวน 40 เครื่อง จำแนกเปน 

  1)  ใชเพื่อการเรียนการสอน    จำนวน 30 เครื่อง 
  2)  ใชเพื่อใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  จำนวน 30 เครื่อง 
       โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใชบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต (ในปการศึกษาท่ีรายงาน)   
เฉล่ีย...........คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ............ ของนักเรียนท้ังหมด 

  3)  ใชเพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สำนักงาน)  จำนวน 10 เครื่อง 
 13.4 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

ที่ ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใช 

จำนวนคร้ัง/ป 
1. 

2. 

3. 

4. 

ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน 
หองสมุด 

 

 13.5 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ที่ ช่ือแหลงเรียนรู 
สถิติการใช 

จำนวนคร้ัง/ป 
1. 

2. 

 

แหลงการแปรรูปเผือกหอมฉาบ ต.หรเทพ อ.บานหมอ 

ทองฟาจำลอง ทะเลสาบบานหมอ 
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 13.6 ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให
ความรูแกครู นักเรียน (ในปการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ใหความรูเรือ่ง จำนวนคร้ัง/ป 

1. 

2. 

 

นายมนู  นิลแกว 

นายประโยชน  พุทธสุวรรณ 

 

ดนตรีไทย 

การเกษตร 
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14. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
  14.1 ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ/วันที่ไดรับ หนวยงานที่ให 
สถานศึกษา 
 

  

ผูบริหาร (ระบุช่ือ) 
 

  

ครู (ระบุช่ือ) 
๑.นางสุกัญญา บุญอนันต 
 

 
-รางวัลระดับเหรียญเงิน/ 
การประกวดส่ือนวัตกรรมครู  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร/ 
26-28 มิ.ย. 2562 

 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี

นักเรียน (ระบุช่ือ) 
1.ด.ญ.คณาภรณ ดุลยชาติ 
๒.ด.ญ.พาขวญั  แรเพชร 
 
๓.ด.ญ.วันวิสา ภมร 
๔.ด.ญ.กิตติญา  ทองกลัด 
๕.ด.ช.สันติสุข  ยุพาพิน 
 
๖.ด.ช.ศุกลวัฒน เฉลิมวัฒน 
๗.ด.ช.ชยานันท  มีแกว 
๘.ด.ช.พงศธร  ลายสิงห 
 
๙. ด.ญ.ปวิชญา  บูชาเกียรติ 
 
 
 
๑๐.ด.ช.นัฐพงษ  กันภัย 
๑๑.ด.ช.ประกายเพชร วงษสวาง 
๑๒.ด.ญ.ชนิสรา  ฉิมสงา 
 
๑๓.ด.ญ.กฤติกานต  นอยจอย 
 
 
๑๔.ด.ญ.คณาภรณ  ดุลยชาติ 
 
๑๕.ด.ช.ปฏิภาณ  ฟกขาว 
 
๑๖.ด.ญ.อัญชิสา  ทองดี 
๑๗.ด.ช.สันติสุข  ยุพาพิน 
 

 

-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๑ 

 (ไปตอระดับประเทศ)/การแขงขันวาดภาพระบายสี 
ม.ตน/26-28 มิ.ย.2562 

-รางวัลระดับเหรียญทอง/ 
การแขงขันตอเลโกเสริมทักษะ ปฐมวัย/ 
26-28 มิ.ย.2562 

 

-รางวัลระดับเหรียญทอง/ 
การแขงขันประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช ป.4-6 

/26-28 มิ.ย.2562 

 

-รางวัลระดับเหรียญเงิน/ 
การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษม.1-3 

/26-28 มิ.ย.2562 

 

-รางวัลระดับเหรียญเงิน/ 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ป.4-6/ 
26-28 มิ.ย.2562 

 

-รางวัลระดับเหรียญทองแดง/ 
การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ป.4-6/ 
26-28 มิ.ย.2562 

-รางวัลระดับเหรียญทองแดง/ 
การแขงขันคัดลายมือ ม.1-3 /26-28 มิ.ย.2562 

-รางวัลระดับเหรียญทองแดง/ 
การแขงขันคัดลายมือ ป.1-3 /26-28 มิ.ย.2562 

-รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแขงขันวาดภาพระบายสี ปฐมวัย/ 
26-28 มิ.ย.2562 

 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
 
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
 
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรับ/วันที่ไดรับ หนวยงานที่ให 
๑๘.ด.ญ.จารุณี  พักขาว 
๑๙.ด.ญ.เวฑิตา  ดวงมณี 
๒๐.ด.ญ.มลฑาทิพย  พานทอง 
๒๑.ด.ญ.ประภัสสร  สุดสวาท 
๒๒.ด.ญ.ประกายดาว  วงษสวาง 
๒๓.ด.ญ.รชาดา  ศรีเมฆ 
๒๔.ด.ญ.ณิชากร  ใยเสง่ียม 
๒๕.ด.ญ.กชกร  เทียนสมจิตร 
๒๖.ด.ช.ขวัญชัย  บุญโต 
 
๒๗.ด.ญ.เพ็ญพิชชา  เชียงสาย 
๒๘.ด.ญ.สุรียพร  เขตกัน 
๒๙.ด.ญ.สิริทิพย  สีดากุล 
 
 
 
 
 

-รางวัลระดับเหรียญทองแดง/ 
การแขงขันรองเพลงพระราชนิพนธประกอบ 

จินตลีลา ป.4-6 /26-28 มิ.ย.2562 

 

 

 

 

-รางวัลระดับเหรียญทองแดง/ 
การแขงขันเกมทายซิอะไรเอย ปฐมวัย/ 
26-28 มิ.ย.2562 

-รางวัลระดับเหรียญทองแดง/ 
การประกวดโครงงานการงานอาชีพฯ/ 
26-28 มิ.ย.2562 

-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
 
 
 
 
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
 
 
-เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
 
 
**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไดรับ
มอบหมายจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ใหเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ทองถ่ินระดับภาคกลาง ประจำป 
๒๕๖๒ 

 
 

  14.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จจนไดรับการยอมรับ หรือเปน
ตัวอยางการปฏิบัติ (ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบงช้ีความสำเร็จ หรือระดับความสำเร็จ 

1 ผานการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ดานการศึกษา”  

 

 

 

 

เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “ดานการศึกษา” สามารถเผยแพรแนวคิด
หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกสถานศึกษาอื่น ชุมชน ผูสนใจภายไดศึกษา 
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14.3 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ไดแก  
......................................................................................................................................................................

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

 ........................................................................................................................................................ ............. 
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15. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2556 – 2558) 
15.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 
ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี 1   เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 2   เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 3   เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 4   เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 5   เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 6   ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปน
สำคัญ 

35.00 30.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.83 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.0 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 81.83 ดีมาก 

 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 81.83 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก  

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง        ไมรับรอง 
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ขอเสนอแนะ  
 1. เด็กควรไดรับการพัฒนาในดานพัฒนาการทางดานรางกายใหมีน้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑ
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเด็กท่ีต่ำกวาเกณฑครูใหสงเสริมใหด่ืมนมเพิ่มข้ึน เชน วันละ 1 

ถุง เปนวันละ 2 ถุง เด็กท่ีมีสวนสูงและน้ำหนักเกินเกณฑ ครูอาจสงเสริมใหมีการออกกำลังกายเพิ่มข้ึน 
หรือประสานความรวมมือกับผูปกครองในการดูแลการรับประทานอาหาร ขนม ของวางของเด็กใหลด
นอยลง เปนตน 

 2.  เด็กควรไดรับการพัฒนาในดานการรูจักอดทนและการรอคอยเพิ่มข้ึน เชน ถาในเด็กเล็กอาจ
ใหนับเลข 1 – 10 เมื่อเด็กสามารถดูนาิกาเปนแลวกก็ำหนดเวลาใหเปนนาทีไดเชน 5 นาทีหรือ 10 นาที 
เปนตน 

 3.  เด็กควรไดรับการพัฒนาใหสามารถทดลองใชส่ิงของหรือของเลน ดวยวิธีการแตกตาง หลาก
หลา เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก โดยครูควรจัดส่ือท่ีเด็กสามารถนำมาดัดแปลงหรือเลนได
หลายๆรูปแบบ เชน เศษผาตาง ๆ กระดุม หิน เปลือกหอย เปนตน เพื่อใหเด็ก ๆ สามารถนำส่ือเหลานี้ไป
ใชไดเพื่อสงเสริมใหคิดคนส่ิงใหมๆ ท่ีมีเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนเดิม 
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15.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 
ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี 1   ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.62 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 2   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.39 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 3   ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง                    10.00 9.63 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 4   ผูเรียนคิดเปน ทำเปน 10.00 8.60 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 5   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 8.99 พอใช 
ตัวบงชี้ท่ี 6   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 7   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 3.80 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน
สังกัด 

5.00 4.92 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี 9   ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรชัญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 10   ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดี 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 12   ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.95 ดี 

 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 80.95 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไมรับรอง 
ขอเสนอแนะ  
 1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในกลุมสารถการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสารถการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึง่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีคุณภาพระดับตองปรับปรุงเรงดวน กลุม
สารถการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ท่ีมีคุณภาพระดับตองปรับปรุง กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา ท่ีมีระดับคุณภาพพอใช ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หนา  58  
  

16 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปท่ีผานมา ปการศึกษา 2561  
16.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  กำลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดี 

จุดเดน 
 เด็กมีพัฒนาการอยางสมดุล สามารถเรียนรูจากการเลนและปฏิบัติกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับ
ชวงวัย  มีบรรยากาศ สภาพหองเรียน อาคารสถานท่ี ส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสม เอื้อตอพัฒนาการเรียนรู
ของเด็ก ครูประเมินผลเด็กดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการส่ือสารกับผูปกครองท่ีเหมาะสม เพื่อชวย
กระตุนใหมีสวนรวมในการพฒันาเด็ก 
 
จุดควรพัฒนา 
 จัดครูใหพอดีกับจำนวนนักเรียน ครบช้ัน เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูและทำกิจกรรมได
เหมาะสม  มีสนามเด็กเลนท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สามารถใหเด็กเลนไดอยางปลอดภัยและสงเสริม
พัฒนาการตามชวงวัย 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 - จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเพิ่มอัตรากำลังครูปฐมวัยใหเพียงพอตอจำนวนเด็ก 
 - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากตนสังกัดเพื่อจัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก 
 - ปรับปรุง/ซอมแซม สนามเด็กเลนสำหรับเด็กใหเหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอตอความ
ตองการ 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 -  มีการจัดซื้ออุปกรณส่ือตามๆภายในหองเรียน 

 -  จัดใหมีการสนับสนุนเครื่องเลนสนามและภูมิทัศนใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนาของเด็ก 

 
ความตองการและการชวยเหลือ 
 - จัดซื้ออุปกรณส่ือตามๆภายในหองเรียน 

 - เพิ่มจำนวนครูใหเหมาะสมกับจำนวนเด็ก  
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16.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 

  กำลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี    ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ปานกลาง 
จุดเดน 
 - ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในเกณฑดี มีพัฒนาการผลการทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (O-NET) ป.6 และ ม.3 ท่ีเพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา และคะแนนทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (NT) ป.3 เพิ่มข้ึน   
 - มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน ตามโครงสรางการบริหารงาน 
 - มีอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนรู 
 - นักเรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเปนตนแบบใหแก
สถานศึกษาอื่น หรือหนวยงานอื่นไดเรียนรูได 
 
จุดควรพัฒนา 
 - จำนวนครูบางสาขาวิชาเอก ยังขาดแคลน  
 - ผลการประเมินการอานออก เขียนได (RT) ป.1  มีแนวโนมลดลง  
 - ขาดผูบรหิารสถานศึกษามาเปนระยะเวลานาน  
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 - สงเสริมการอานออก เขียนได แกนักเรียน ใหมากข้ึน 
 - สงเสริมใหครูใหความสำคัญกับการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ Active Learning หรอื 
Problem base Learning (PBL) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูอำนวยการ
เรียนรู (Facilitator)  

 - ควรสงเสริมใหครูจัดทำแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (Individual Plan : IP) เพื่อใหสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

 

 

 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 - วางแผนอัตรากำลังลวงหนาในระยะยาว เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
สถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง 
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ความตองการและการชวยเหลือ 
 - จัดสรรอัตราครูสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
 - ขอรับการสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี เพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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17. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา 

 17.1 การบริหารจัดการศึกษา 
  โรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) ไดจัดแบงโครงการสรางการบริหารงานเปน 4 
ผาน โดยแบงเปนฝาย บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงาน
ท่ัวไป ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและ          
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีการบุรณาการโดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช         
ในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ควบคูไปกับการบริหารงานตามกระบวนการ PDCA            
มีการแบงโครงการสรางการบริหารงานดังนี ้

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทัว่ไป 

1.  การพฒันาหรือการดาํเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการพฒันา
สาระหลกัสูตรทอ้งถิ่น 

2.  การวางแผนดา้นการวิชาการ 

3.  การจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

4.  การพฒันาหลกัสูตรในสถานศึกษา 

5.  การพฒันากระบวนการเรียนรู ้

6.  การวดัผล ประเมินผล และ
ดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

 

 

1.  การจดัทาํแผนงบประมาณและคาํขอ
ตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2.  การจดัทาํแผนการใชจ่้ายเงิน ตามที่
ไดร้ับจดัสรรงบประมาณจากสํานกังาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง
    

 

 

1.  การวางแผนอตัรากาํลงั 

2.  การจดัสรรอตัรากาํลงัขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
4.  การเปลีย่นตาํแหน่งให้สูงขึ้น การ
ยา้ยขา้ราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 

5.  การดาํเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

 

1,  การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 

2.  การประสานงานและพฒันา
เครือขา่ยสถานศึกษา 

3.  การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 

4.  งานวิจยัเพื่อการพฒันานโยบาย
และแผน 

5.  การจดัระบบการบริหารและพฒันา
องคก์ร 

6.  การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน     

7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

 
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หนา  62  
  

 

17.2 วิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา พันธกิจ  
       จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

7.  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู ้

9.  การนิเทศการศึกษา    

10.  การแนะแนว 

11.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เขม้แข็งทางวิชาการ 

 13.  การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอื่น 

14.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จดัการศึกษา 

15.  การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติั
เกี่ยวกบังานดา้นวิชาการของ
สถานศึกษา 

16.  การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียน
เพื่อใชใ้นสถานศึกษา 

17.  การพฒันาส่ือ และใชส่ื้อ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

 

3.  การอนุมติัการจ่ายงบประมาณ 

ที่ไดร้ับจดัสรร 

4.  การขอโอนและการขอเปลีย่นแปลง
งบประมาณ 

5.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใชง้บประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใชผ้ลผลติจากงบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

9.  การปฏิบติังานอืน่ใดตามที่ไดร้ับ
มอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อ
การศึกษา 

10.  การการบริหารจดัการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

11.  การวางแผนพสัด ุ

12.  การกาํหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างที่ใชง้บประมาณเพื่อเสนอ
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   

13.  การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการจดัทาํและจดัหาพสัด ุ

14.  การจดัหาพสัด ุ

15.  การควบคุมดแูล บาํรุงรักษาและ
จาํหน่ายพสัด ุ

16.  การจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์น 

17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 

19.  การจดัทาํบญัชีการเงิน 

20.  การจดัทาํรายงานทางการเงิน และ
งบการเงิน 

21.  การจดัทาํหรือจดัหาแบบพิมพ์
บญัชี ทะเบียนและรายงาน 

6.  การลาทกุประเภท 

7.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

8.  การดาํเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 

9.  การส่ังพกัราชการและการส่ังให้
ออกจากราชการไวก้่อน 

10.  การรายงานการดาํเนินการทาง
วินยัและการลงโทษ 

11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

12.  การจดัระบบและการจดัทาํ
ทะเบียนประวติั 

13.  การจดัทาํบญัชีรายช่ือและการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

14.  การส่งเสริมการประเมิน 

วิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

15.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

16.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

17.  การส่งเสริมวินยั คุณธรรม
จริยธรรมสําหรบัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

18.  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

19.  การพฒันาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

8.  การดาํเนินงานธุรการ   

9.  การดูแลอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

10.  การจดัทาํสํามะโนประชากร 

11.  การรับนกัเรียน 

12.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การจดัตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

13.  การประสานงานจดัการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 

14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

15.  การทศันศึกษา 

16.  การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 

17.  การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 

18.  การส่งเสริม สนบัสนุนและ
ประสานงานการจดัการศึกษา  ของ
บคุคล องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั
สังคมอื่นที่จดัการศึกษา 

19.  งานประสานราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถิ่น   

20.  การรายงานผลการปฏิบติังาน 

21.  การจดัระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

22.  แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นกัเรียน 
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วิสัยทัศน 
  “องคกรแหงการเรียนรู  เชิดชูคุณธรรม  นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง รักความเปนไทย               
ใสใจส่ิงแวดลอม  พรอมเทคโนโลยี” 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.1 กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียน 
2.2 แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมอนุรักษ
ฟนฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

3.1 กลยุทธการพัฒนาสงเสริมอนุรักษและฟนฟู วฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวันสำคัญ 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ
บุคลากรของโรงเรียนสูการ บริหารจัดการ 
ท่ีดี 

4.1 กลยุทธการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร
ในโรงเรียน 
4.2 กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการใหบริการนักเรียนและมี
การสวนรวมของชุมชน 
4.3 กลยุทธการพัฒนากอสราง/ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
4.4 กลยุทธการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5.1  กลยุทธการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 
  ดานนักเรียน 

1. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรูและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 
2.  นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
3. 23นักเรียนตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและนำไปใชในวิถีชีวิต 
4. นักเรียนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย อนุรักษส่ิงแวดลอม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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5. นักเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนไดดี 
  ดานครู 

1. จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียนอยางเปน
ระบบและสรางสรรค 

2. รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
3. ใชส่ือท่ีผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทยและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
4. พัฒนาวิชาชีพของตนเองอยางตอเนื่อง รักการอานและการเรียนรู 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงสูวิถีชีวิต 

 

  ดานโรงเรียน 
1. จัดการบรหิารงานโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียน

ใหญ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  ผสานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน บาน หนวยงานของรัฐและเอกชน 

 เพื่อความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทองถ่ิน 
3. จัดทำขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชน นักเรียน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา 
4. กำหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา เพื่อนำไปสูพัฒนาคุณภาพ 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  2.  อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4.  นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการและนำลงสูวิถีชีวิต 

5.  นักเรียนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน  
     หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับดีข้ึนไป 
6.  ครูและผูบริหารเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู          

ความสามารถในการสอนและการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดระดับดี
ข้ึนไป 

7.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา  
ตามธรรมชาติอยางเต็มศักยภาพ 

                   8.  สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขายผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนใหเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขระดับดีข้ึนไป 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หนา  66  

 

สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

1.1 ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานท่ี  คุณภาพของเด็ก 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 กระบวนการพัฒนา  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ดานรางกาย แข็งแรง     มีสุขนิสัยท่ีดี   และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็ก          

ไดรับประทานอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กด่ืมนมเปน
ประจำทุกวันอยางสม่ำเสมอ มีการ  ช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกาย
หลังเคารพเสาธงชาติ มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหกับเด็ก และ
ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสาธารณสุขตำบลหรเทพ ในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนใหเขารวมการแขงขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน   มีการจัดกิจกรรมเรียนรูสูโลกกวาง   เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
ชวยเหลือตนเอง  มีวินัยในตนเอง  มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว ทักทาย ชวยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารดวยตนเองและมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร รูจักดูแลรักษาความสะอาด   ท้ังภายในและนอกหองเรียน   โดยการจัดกิจกรรมแบง
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ รูจักชวยเหลือ แบงปนเพื่อนในหองเรียน ทำงานรวมกับเพื่อนๆ ได  โดยการใช
กิจกรรมกลุมในการจัดประสบการณ การเรียนรู รูจักเก็บของเลน ส่ิงของเครื่องใชของตน และของ
สวนรวม ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักประเพณีวัฒนธรรม ดวยกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย รูจักทดแทน
บุญคุณพอ แม ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันแม 
วันไหวครู วันเขาพรรษา สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต         
มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี 
ใหนักเรียนไดวาดภาพ ระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณผองใส ใหเด็กไดทำกิจกรรมดวยความ
สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกหองเรียน โดยครูไดดำเนินการจัดประสบการณการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู และมีการเขารวมโครงการพัฒนากลุมสนใจ ใหเด็ก
ไดแสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได          
มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได โดยการเขารวมโครงการการคิดวิเคราะหแบบโครงงาน ทำ
ใหเด็กไดฝกปฏิบัติจริง การสังเกต ความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา   มีการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเขา
รวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตาง ๆ มีการสรางสรรคผลงานดานศิลปะโดยการวาด
ภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ  การพัฒนาใหเด็กมีกลามเนื้อมัดเล็กท่ีแข็งแรงในการเขียนหนังสือโดย
จัดกิจกรรมปนดินน้ำมันเปนรูปตาง ๆ  สงเสริมใหเด็กไดเสนอผลงานดวยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย            
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จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก เรียนรูนอกสถานท่ี 
แกปญหาในสถานการณจริง 
 

ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการพัฒนาเด็กดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญาได 
โดยการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูท้ัง ๖ กิจกรรม 
ทางดานรางกายเด็กมีน้ำหนัก สวนสูง และมีสรรมภาพตามเกณฑ ดานอารมณมีการแสดงออกทางดาน
อารมณท่ีเหมาะสมกับวัย  สภาวะของจิตใจมีความสดช่ืน  ราเริง  แจมใส  ดานสังคมสามรถปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันในการชวยเหลือตนเองได  เรียนรูกิจกรรมสงเสริมความพอเพียงซึ่งเปนไปตามพัฒนาการของ
เด็ก  ดานสติปญญาสามารถสรางสรรคผลงานตามจินตนาการและไดเขารวมโครงการท่ีหนาสนใจ และได
แสดงออกตามศักยภาพของตน  เด็กสามารถแกปญหาในสถานการณจริงได 

 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 -หลักสูตรสถานศึกษา  
 -แผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
 -เกียรติบัตร/รางวัลการแขงขันทักษะวิชาการ 

-บันทึกน้ำหนัก-สวนสูง ของกรมอนามัย 

-บันทึกพัฒนาการดานรางกาย 

-บันทึกพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ของกรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน 

-บันทึกพัฒนาการดานสังคม ของกรมปกครองทองถ่ิน 

-บันทึกพัฒนาการดานสติปญญา ของกรมปกครองทองถ่ิน 

-รายงานวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

-บันทึกการด่ืมนม 

-บันทึกการแปรงฟน 

 

จุดเดน 

เด็กมีรางกายเติมโตตามวัย มีน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนัก
สวนสูงตามเกณฑ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอ
อุบัติเหตุ และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสำนึกในการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีอารมณแจมใส ราเริง สนุกสนาน รวมกิจกรรมอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญาเรียนรูไดตามกิจกรรมประจำวันอยางดี 
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จุดควรพัฒนา 

-  การทำกิจกรรมเสริมนิสัยรักการอาน 

-  การพัฒนา ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เชน การลางมือกอนรับประทานอาหาร ลางมือกอนออก
จากหองน้ำ หองสวม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ใหเปนนิสัย 

-  การยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ 

-  การใชคำพูดขอบคุณ ขอโทษ 

-  การใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี 

สงเสริมการเรียนรูทักษะชีวิตผานกระบวนการกิจกรรม  JUNIOR  SCOUT  จัดกิจกรรมการอยู
รวมกัน  การเรียนรูแบบฐานเปดโอกาสใหเด็กไดวางแผนคิด  ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 
 โรงเรียนใหความรูแกผูปกครองในสายช้ันอนุบาล  ในการมีสวนรวมและสงเสริมพัฒนาการทุก
ดานแกผูเรียน  ซึ่งสงผลตอการสงเสริมทักษะสำหรับผูเรียนในทุกดาน 
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 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 กระบวนการพัฒนา  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนไดมีการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน 
และพันธกิจของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน  มีองคประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยไดแก  การพัฒนาวิชาการ  ท่ีเนนคุณภาพเด็กรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   ไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณของเด็ก โดยเปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาเด็กทุกดาน  ท้ังดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ สังคมและ
สติปญญา  เพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียนรู  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพ  สำหรับดาน
ระบบกลไก  การเสริมสรางความตระหนักรับรู และความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยใหผูมีสวน
รวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา  โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อรวมกัน
พัฒนาเด็กตามศักยภาพโรงเรียนไดจัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนซึ่งเอื้อประโยชน  และอำนวยความ
สะดวกต อการพัฒ นาเด็ก   ท้ั งด านร างกาย  อารมณ และ จิตใจ  สังคม   และสติปญ ญา คือ                    
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู  เชน  จัดใหมีอุปกรณ  ของเลน  ของใช  เครื่องนอน  
เครื่องอำนวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียงกับเด็ก  โดยจัดใหเหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  มีการจัด
มุมหนังสือท่ีจำเปนตอพัฒนาการของเด็กใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดใหมีหองสงเสริมพัฒนาการ
สำหรับเด็กปฐมวัย  เครื่องเลนน้ำ  เลนทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดใหมีพื้นท่ีสำหรับแปรงฟน       
ลางมือ  ทำความสะอาดรางกาย  หองนาหองสวม  พรอมอุปกรณ ท่ีจำเปนและเหมาะสมกับเด็ก            
มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเปนรูปแบบการจัดประสบการณท่ี
กอใหเกิดการเตรียมความพรอม  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและทองถ่ิน การจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู     
คือมีครูประจำการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
พัฒนาคุณภาพครูดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคนลวนมี
ความรูความ สามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  มีประสบการณในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง มีการจัดสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ท้ังแบบ
รายบุคคลและรายกลุม  มีมุมประสบการณและส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายท่ีไดจากธรรมชาติหรือส่ือใน
ชุมชน  โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนเพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียนรู  มีส่ือเทคโนโลยีใช
ในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกใหบริการดานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง  มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ อัตลักษณท่ีสถานศึกษากำหนด  
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มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำป  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝาย       

มีสวนรวมพรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง 
 

ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน มีการพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบททองถ่ิน โดยมีสวนรวมทุกฝาย เพื่อมุงเนนใหเด็กเกิดการเรียนรู 
เรียนปนเลนอยางมีความสุข 

 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

-  รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-   โครงการนิเทศภายใน 

-   โครงการภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  แผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

-  รายงานผลการประเมินตนเองประจำป   
จุดเดน 

-   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

-   การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกใหบริการดานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ 

- ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ 

จุดควรพัฒนา 

-   จัดใหมีครูพี่เล้ียงใหเพียงพอตอช้ันเรียน 

       -   จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และพอเพียง 
นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี 

โรงเรียนไดใหการสนับสนุนการจัดทำแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน โดยมีสวนรวมทุกฝาย โดยจัดใหมีส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อประโยชน ตอการพัฒนา
เด็ก ท้ัง 4 ดาน  

 

ขอเสนอแนะ – 
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 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 กระบวนการพัฒนา โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ 
ดาน  ท้ังทางดานรางกาย   อารมณ-จิตใจ   สังคม และสติปญญา  มีความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  เพื่อสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข  ภายใตคำวา  เกง  ดี   มีสุข ประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู 
แบบเรียนผานเลน เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย   
อารมณ-จิตใจ   สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตร
ปฐมวัย ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนมีการใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ
การเรียนรูท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสมกับวัย ดังนี้ ดานรางกาย พัฒนาการเคล่ือนไหว
ทางรางกาย เด็กเคล่ือนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหรางกายทุกสวนท้ังกลามเนื้อมัดใหญมัด
เล็กใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพดานอารมณ-จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยาง
เหมาะสม  รูจักยับยั้งช่ังใจ รูจักการรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน มีความรับผิดชอบดานสังคม   
เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได  มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมาคารวะ
ตอผูใหญดานสติปญญา   มีความคิดรวมยอด รูจักการแกปญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กไดประสบการณ
โดยตรงจากการเรียนผานการเลน โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองและการเรียนรูรายกลุม  เพื่อกอใหเกิด
ความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบงปน  และการรอคอย  เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีสงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน  รวมท้ังการจัดช้ันเรียนใหมี
บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแตตอกันและกัน  ซึ่งเปน
แรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุนใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในช้ันเรียนและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็ก
นักเรียน 

 หองเรียนมีบรรยากาศแจมใส  กวางขวางพอเหมาะ   มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู        
มีการตกแตงหองเรียนใหสดใส  และมีส่ือการเรียนรูท่ีเอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน     
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรูและการจัดกิจวัตรประจำวัน   
ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะหผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยใหผูปกครองมีสวนรวม  เพื่อจะไดนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ               
ท่ี สถานศึกษากำหนด    มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำป มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
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สถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม  พรอมท้ังรายงานผล  การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยาง
ตอเนื่อง 
 

ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ท้ังดานรางกาย 

อารมณ-จิตใจ   สังคมและสติปญญาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย  จากการจัดประสบการณเรียนรูและ
การจัดกิจวัตรประจำวัน ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ 
โดยใหผูปกครองมีสวนรวม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาตอไป 

 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง  
-   มุมประสบการณ 

 -   บันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

 -   รายงานผลการประเมินตนเอง 
 -   บรรยากาศ  หองเรียนแจมใส  มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู   
 -   การจัดกิจวัตรประจำวัน  
 -   ผลงานนักเรียน 

   

จุดเดน 

- เด็กมีพัฒนาการการอยางสมดุล 

-     เด็กเรียนรู จากการเลนและปฏิบัติกิจกรรม 

-     มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู 
- ประเมินผลเด็กดวยวิธีการหลากหลาย 

 

จุดควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรใหครูไดนำผลงานของเด็กมาจัดนิทรรศการใหมากข้ึน  เพื่อเปนการใหเด็กไดเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานจองตนเอง  และสรางความภูมิใจแกผูปกครอง 
 

นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี 

ครูมีการจัดทำส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการจัดประสบการณเรียนรูท่ีสงเสริม
พัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ดาน ตามหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
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ขอเสนอแนะ 
           โรงเรียนควรจัดใหมีการสนับสนุนเครื่องเลนสนามและภูมิทัศนใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ของเด็กเพื่อสงเสริมพัฒนาการท่ีดียิ่งข้ึน 
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1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 

 ระดับคุณภาพ   ดี 

 กระบวนการพัฒนา    สถานศึกษาจัดใหมีโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาการแสดง
หาความรูผานกิจกรรมกรรมตาง ๆ มีการใหบริการหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อ
ใหผู เรียนไดคนควาความรูดวยตนเอง หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participation learning) มีการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของตนสังกัด และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและนโยบาย
ตาง ๆ ของรัฐบาล เชน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 2 และนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกคนตองอานออก เขียนได สวนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ข้ึนไป อานคลอง 
เขียนคลอง โดยครูประจำช้ันและครูผูสอนกลุมสาระกรเรียนรูภาษาไทยดำเนินการทดสอบการอานออก 
เขียนได อานคลอง เขียนคลองแกนักเรียน รวมท้ังใหมีการสอบวัดประเมินการอานออกของผูเรียน 
(Reading Test : RT) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และสอบวัดประเมินความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยเฉพาะนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 หากพบวาผูเรียนอานไมออก เขียนไมได หรืออานไมคลอง เขียนไมคลอง 
จะตองมีการจัดใหมีการสอนซอมเสริมและจัดกิจกรรมเสริมทักษะตาง ๆ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูเรียน
ทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
กำหนด โดยผานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และกิจกรรมเสริมใหแกผูเรียน
ตาง ๆ มีการสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับวัยของ
ตนเอง และยังสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตอตนเองและผูอื่น ผานการดำเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยเนนใหมีโครงการ/กิจกรรม           
ท่ีครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน ตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรและจุดเนนตาง ๆ  
 มีการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูผานสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู มีภูมิทัศน 
สภาพแวดลอมตาง ๆ เชน หองสมุด หองอาเซียน หองศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน หองศูนยการ
เรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ดานการศึกษา) เพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ไดอยางเหมาะสมสถานศึกษาไดดำเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุมสาระท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มีการนำหลักสูตรเขาสูการ
จัดการเรียนการสอนในหองเรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนทุกป โดยมี
กิจกรรมและโครงการท่ีสงเสริมผูเรียน  ดวยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังในช้ันเรียน  และนอกช้ันเรียน รวมไป
ถึงมีวิทยากรภายนอกและส่ือการสอนท่ีพรอมสำหรับการสงเสริมผูเรียนทุกระดับช้ัน ดวยวิธีการท่ี
เหมาะสมกับระดับช้ันและผูเรียน    ซึ่งจะมีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาผูเรียน การรายงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ป  อยางเชน โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจะเนนให
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ผูเรียนไดเรียนดวยการลงมือปฏิบัติจริง  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะมีกิจกรรมท่ีชวย
สงเสริมผูเรียน ท้ังดานการอาน  การส่ือสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห ซึ่งประกอบไปดวย กิจกรรมการ
เขียนเรื่องจากภาพ  กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมอานเด่ียว อานกลุมในทุกสาระการเรียนรู การคนควา
ดวยตนเองและสงเสริมใหนักเรียนนำความรูมาประยุกตใช  กิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 

(Brain base learning : BBL) เชน กิจกรรมการพัฒนาสมอง (เคาะจังหวะ) การระดมความคิด  กิจกรรม
โครงงาน    โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนตรวจเวรและรายงานหนาเสาธง มีกิจกรรมการเลือกต้ัง
ประธานนักเรียน จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียน กิจกรรมหนาเสาธง กายบริหาร รวมไปถึง
การจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีจะสงเสริมผูเรียนทางดานทักษะ เชน โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู  มีกิจกรรม เชน  คายภาษาอังกฤษ  คายกีฬา  กิจกรรมออมบุญ เชน กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ
(ชวงเขาพรรษา) รักษาศีล  กิจกรมวันสำคัญทางศาสนา เชนแหเทียนพรรษา เวียนเทียน กิจกรรมเขาคาย
คุณธรรม  กิจกรรมไหวครู  วันแมแหงชาติ  วันลอยกระทง  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ      
สวดมนตทุกวันศุกร กิจกรรมออกกำลังกาย  โครงการสงเสริมสุขภาพ   กิจกรรมแปรงฟนทุกวันหลัง
อาหาร  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนเชน กิจกรรมตรวจความสะอาดรางกาย  กิจกรรมกำจัดเหา   
โครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรมการเตนแอโรบิค  โครงการ
โรงเรียนสีขาวตานยาเสพติด กิจกรรมการเฝาระวัง กิจกรรมคร ูDARE.  เปนตน   
 ผลการดำเนินงาน ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีกิจกรรมในหองเรียนบูรณาการทุกสาระการเรียนรู มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกหองเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอก ใชวิทยากร ส่ือการสอนเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
มีการกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตครอบคลุมพื้นท่ีเพื่อใหครู นักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูทุกเวลา
และโอกาส  ทำใหผูเรียนมีความสามารถอานออกและเขียนโดยมีการประเมินผลโดยสวนกลางและคิด
คำนวณได โดยสามารถทองสูตรคูณได ตามมาตรฐานของแตละระดับช้ัน ผูเรียนทุกระดับช้ันสามารถมี
ความสามารถในการวางแผนในการทำโครงงาน วางแผนการทำความสะอาด ประเมินผลการรักษาเขต
พื้นท่ี และเสนอแนะ สามารถประเมินผลงานและอธิบายผลงานของตนเองและผูอื่นได  สามารถอธิบาย
เหตุผล และวางแผนลวงหนาของการสมัครเปนคณะกรรมการนักเรียน ไดตามศักยภาพ  และเสนอ
ความเห็นและเลือกบุคคลมาเปนประธานนักเรียนไดอยางถูกตอง   สามารถอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ในท่ีประชุมได สามารถสรางผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรูใน
สาระตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและช้ินงานจากการประดิษฐของนักเรียน  
ผูเรียนมีความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาผานเกณฑท่ีโรงเรียนต้ังไวทุกระดับช้ัน และ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรียนตอ ม.1  ทุกคน นอกจากนี้มีทักษะดานตาง ๆ โดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนรุนพี่สามารถเปนพี่เล้ียงสอนนองได มีผลงานท่ีเกิดจากงานอาชีพ  การจัดการ
และการดำเนินกิจการสหกรณรานคา เศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ผูเรียนมีคุณธรรมสามารถดำรงตนในสังคม และประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของ
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ศาสนาสามารถสวดมนตไหว รวมกิจกรรมเขาคายคุณธรรม  ไมมีปญหาการลักขโมยแตจะเก็บของไดจะสง
ครูเปนประจำ ปฏิบัติตนในวันสำคัญตาง ๆ เชน ทำกระทงไปลอย รวมตักบาตรขาวสารอาหารแหง กราบ
และไหวไดถูกตอง นอกจากนี้นักเรียนทุกคนปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสะอาดในโรงเรียนทุกวัน มีน้ำใจ
ชวยเหลืองานสังคม เชน การบำเพ็ญตนสาธารณะประโยชนตามสถานท่ีตาง ๆ เลนดนตรีไทย และเลน
ดนตรีสากลได  ชอบเลนกีฬาทำใหสุขภาพแข็งแรง ไมเกี่ยวของกับอบายมุข ไดมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 
ท้ังสงผลไปถึงครอบครัวและชุมชนดวย โดยคณะครูและทุกฝายมีความพึงพอใจในระดับดีทุกดาน 

 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเขิงประจักษท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง   
 1) รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณของสถานศึกษา   
 2) รูปถายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  
 3) ผลการทดสอบความสามารถดานการอาน (Reading Test)  ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

 4) ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

 5) ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 6) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามเอกสารหลักฐาน 

ประจำวิชา (ปถ.05) 
 7) ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน  
 8) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
จุดเดน   

ผลการป ระ เมิ น ก ารทดสอ บ การอ าน ออ ก  เขี ยน ได  (Reading Test : RT) นั ก เรี ย น                 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เมื่อเทียบกับคาเฉล่ียของปการศึกษา 2561 มีพัฒนาการท่ีเพิ่มข้ึนในทุกดาน ไดแก 
ดานอานออกเสียง เพิ่มข้ึน 2.04 คะแนน ดานการอานรูเรื่องเพิ่มข้ึน 10.25 คะแนน รวมท้ัง 2 ดาน 
เพิ่มข้ึน 6.15 คะแนน เมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา แสดงใหเห็นถึงแนวโนมพัฒนาการท่ีดีข้ึน และผล
การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน
เฉล่ียนเพิ่มข้ึน 1.16 คะแนน เมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ปถ.05) ระดับช้ันประถมศึกษาพบวา นักเรียนรอยละ 57 มีผลการเรียนระดับดี
ข้ึนไป  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนภาคเรียนท่ี 1  พบกวา นักเรียนรอยละ 74 ไดผลการเรียนระดับดี 
ข้ึนไป และไมมีนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร, มส  สวนภาคเรียนท่ี 2 พบวา นักเรียนนอยละ 68 มีผลการ
เรียนระดับดี ข้ึนไป  
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นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี   - 
  

ขอเสนอแนะ  
ควรเรงดำเนินการปรับปรุงผลการทดสอบทางการศึกษาแห งชาติ (O-NET) ท้ั งระ ดับ              

ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากมีแนวโนมคาเฉล่ียนคะแนนเกือบทุกวิชา ลดลงเม่ือ
เทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา และผลดำเนินการปรับปรุงผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เนื่องจากมีแนวโนมคะแนนเฉล่ีย
ลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 
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 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   

 กระบวนการพัฒนา    โรงเรียนมีการ 4ใชกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินโดยผานตนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรีโดยใช 4กระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามวงจรเดมิ่ง (DEMING CYCLE) ยึดหลักการของ
ความรวมมือ cooperate (C) เปนวงจร  CP -  CD  -   CC  -  CA  มีการประสานความรวมมือจากทุก
ฝาย   ทุกข้ันตอนของกระบวนการ จนเกิดการพัฒนาเปนวงลอแหงคุณภาพท่ีเกิดมาจากทีมงานมีคุณภาพ  

ซึ่งมีวิธีการดำเนินงาน 4โดยการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยศึกษา
ขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝาย ท้ังในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครองนักเรียน นักเรียนและใชขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร และไดมีการจัดทำคำส่ังแตงต้ังครู
บุคลากรใหรับผิดชอบงานหนาท่ีตาง ๆ และงานพิเศษท่ีมอบหมายทำโครงการตาง ๆ ดำเนินไปอยางเรียน
รอยเปนปจจุบัน เชน ขอมูลจาก SAR  จากโครงการสรางโอกาสทางการศึกษา มีกิจกรรมดำเนินการคัด 
ทร.14  ในเขตบริการเพื่อจำแนกอายุเด็กท่ีจะเขาเรียนในปการศึกษา  2562  กิจกรรมสำรวจเด็กในพื้นท่ี
กิจกรรมติดตามเด็กนักเรียนในการเขารับการศึกษาในระดับตาง ๆ ตอไป และยังใชเปนขอมูลวางแผน
รวมกันในการกำหนดวิสัยทัศน ของสถานศึกษาวาเปนองคกรขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานใหได
มาตรฐาน  เปนสากลเปนท่ียอมรับชุมชนและสาธารณะท่ัวไป โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และความเปนทองถ่ิน กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาและดำเนินการโครงการตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาผูเรียนครบทุกกลุมเปาหมาย ไดแก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และสงเสริมการเรียนรูความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรู สงเสริม  

อัตลักษณปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเปนไทย สงเสริมสุขภาพรางกายพลานามัยท่ี
สมบูรณแข็งแรง และวิถีชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโอกาสการศึกษาใหท่ัวถึงและลด
ความเหล่ือมล้ำ ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังในระบบและนอกระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการ
บริหารการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีกิจกรรมไดแก 
กิจกรรมจัดทำแผนบริหารงาน กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหใฝรู เชน แฟมประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร  โครงการ
ประชุมผูปกครอง กิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
การแขงขันและประกวดกิจกรรมทางวิชาการ บริหารงานงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมบริหารงานบุคลากร  โครงการพัฒนาบุคลากร ใหครูและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ ทักษะและ
มาตรฐานวิชาชีพตนเองตามความตองการและตนเองถนัด พรอมสงเสริมการทำงานโดยออกคำส่ังให
ปฏิบัติงานตามโครงการท่ีถนัดทุกคนกิจกรรมตามหลักการบริหารงานท่ัวไป  โครงการพัฒนาและรักษ
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ส่ิงแวดลอมโดยจัดส่ิงแวดลอมสรางและพัฒนาบรรยากาศใหรมรื่นเหมาะสมกับการเรียนรู พรอมท้ัง
สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหไดใชเกิดประโยชนสูงสุด และส่ิงอำนวยความสะดวก เชน สัญญาณ 
อินสเตอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi)  ครอบคลุมพื้นท่ี นักเรียนทุกคนสามารถเขาใชและเขาถึงส่ิงอำนวยความ
สะดวกในการศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง รวมถึงสุขภาพดานโภชนาการอาหาร และสุขาภิบาลท่ีสะอาด
ปลอดภัย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีกิจกรรมตรวจสอบภายใน   มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง รับการตรวจสอบจากตนสังกัด มีการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ
ภายใน มีการติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมจากแผนงานโครงการท้ังจากภายในสถานศึกษาเชน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานจาง  จากภายนอกสถานศึกษา เชน จากตนสังกัด จากสำนักงาน
สาธารณสุข คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ดำเนินงานตลอดปเปรียบเทียบกับเปาหมายพรอมท้ังขอเสนอแนะและจัดทำรายงานผลเสนอตนสังกัดท้ัง
ทำแผนพับแจงท่ีประชุมคณะกรรมการ ผูปกครองนักเรียนไดรับทราบแนวทางปฏิบัติและใหผูมีสวน
เกี่ยวของรับทราบโดยท่ัวกัน 

ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงาน 4กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา 4 โดยใชขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองอาจมีความผิดพลาดบาง  ถึงแมความครบถวนอาจไม
รอยเปอรเซนด  แตก็ไดปรับความทันสมัย  นำไปประยุกตใชไดบาง  แตพยายามดำเนินการอยางเปน
ข้ันตอนตามระบบ และมีสวนรวมจากทุกฝายไดชวยรวมคิดรวมทำใหเกิดผลกับโรงเรียนซึ่งมีการกำหนด
เปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพความตองการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน  และสอดคลอง     กับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ ไดแก กำหนดหลักสูตรสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เนนเด็ก
นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาจนจบระดับการศึกษากอนประถมศึกษา นักเรียนทุกคนจบการศึกษาช้ันสูง
สุดของโรงเรียน เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการไดรับการพัฒนาตามศักยภาพนักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีวิ ถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพิ่มเติมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรทักษะกีฬาฟุตซอล และภาษาไทยสอดคลองกับ
การพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเช่ียวชาญ  
ตามมาตรฐานตำแหนง ตามความตองการเชนการอบรม STEM ท้ังประถมและมัธยมศึกษา อบรมพัฒนา
งานในหนาท่ีตางๆ เชนงานพัสดุครุภัณฑ มีการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ส่ือและส่ิง
อำนวยความสะดวกเพียงพอท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู มี เครือ ข าย ผู ปกครองร วมก ารพัฒ น า
คุณภาพสถานศึกษา  มีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ  รับผิดชอบตอ
ผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมิน ผลการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังใน
และนอกสถานศึกษา ท่ีเหมาะสม  เปนระบบและตอเนื่องและจากการประเมินความพึงพอใจของคณะครู
และผูเกี่ยวของอยูในระดับดี 
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กระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามวงจรเดมมิ่ง (DEMING CYCLE) เขามาจัดการทุก
โครงการ ทุกกิจกรรม โดยยึดหลักการความรวมมือ cooperate (C)  ดวยการรวมกันคิด  รวมกันวางแผน 
รวมกันทำ  รวมกันติดตาม ประเมิน และรวมกันรับผลของการกระทำท้ังช่ืนชม ท้ังยอมรับขอบกพรองท่ี
จะนำไปแกไขปรับปรุง ใหเกิดการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอไปและเพิ่มระดับคุณภาพท่ี
ประสบความสำเร็จ ปรับปรุงคุณภาพท่ียังไมไดตามมาตรฐานหรือเปาหมายตอไป จนเกิดการพัฒนาเปนวง
ลอแหงคุณภาพท่ีเกิดมาจากทีมงานคุณภาพ  ดังภาพ 

 
และในการขับเคล่ือนวงลอคุณภาพนั้น การหมุนวงจรความรวมมือจากรอบท่ี 1 เปนรอบท่ี  2  และ 3..  
ไปอยางไมมีท่ีส้ินสุด โดยมีความรวมมือหรือการมีสวนรวม (cooperate (C) เปนตัวการสรางแรงหมุนให
วงลอคุณภาพขับเคล่ือนไปขางหนาอยางตอเนื่องและมั่นคงอาจมีสวนท่ีสะดุดบางแตดำเนินการไปอยาง
ลุลวง โดยมีมาตรฐานและเปาหมาย (Standard  and  Aim) เปนล่ิมคอยบังคับไมใหวงลอคุณภาพถอย
หลัง  ดังภาพ 

 

      

 

            CD                                

 

       

    

      

 

 

 

 

 

  

 

CP

CD

CC

CA

CA 

CC 

Standard  and  Aim  

C 

CP 

CD CD 

การพฒันา 



 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หนา  81  

 

 

 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเขิงประจักษท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
 1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 2) แผนพฒันาการศึกษาส่ีป (พ.ศ. 2561 –  2564) 
 3) แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 4) แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

จุดเดน  
โรงเรียนมกีารบริหารและการจัดการโดยใชกระบวนการ P D C A อยางมีสวนรวม โรงเรียนไดใช

เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี  เชน  การประชุมแบบมีสวนรวม  การประชุมแบบระดมสมอง  การ
ประชุมกลุม  เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  ท่ีชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำป  ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปญหา  ความตองการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกปถึงแมจะมีบางสวนท่ียังไมสมบูรณแตก็
ชวยกันพัฒนาอยางสุดความสามารถ โดยเฉพาะครูผูสอนไดรับการพัฒนาตอเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู 
ไดอยางมีคุณภาพดีข้ึนในระดับหนึ่งแตก็พยายามพัฒนาอยางตอเนื่อง  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  
ติดตาม  ประเมินผล  การดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนไดใชกระบวน
ในการรวบรวมขอมูล  เพื่อใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหมปีระสิทธิภาพและเปน
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
  

 นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี  - 

 

 ขอเสนอแนะ  
 1) ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรมนำสูความสำเร็จใหมากข้ึนทุกข้ันตอน  
 2) ควรสรางเครือขายความรวมมือภายนอกท่ีหลากหลายเพื่อใหโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  มี
สวนรวมรับผิดชอบตอผลการดำเนินการในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและครอบคลุมการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ  และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีการพัฒนากาวหนาตอไป 

 3) ควรเรงดำเนินการสรรหาผูบริหารสถานศึกษาทดแทนตำแหนงท่ีวาง เพื่อใหการบริหาร
สถานศึกษามีความคลองตัวเพื่อใหการปฏิบัติหนาดำเนินการไดอยางครบถวนและถูกอยาง ตอเนื่องและ 
สามารถตอบสนองตอวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและนโยบายตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
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 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาไดจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษา หลักสูตรรายสาระโดยการมีสวนรวมจากทุกฝายมอบหมายใหครูไดจัดทำหนวยการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ เนนการสงเสริมใหนักเรียน ไดปฏิบัติจริง สงเสริมความ
สนใจและความถนัดเชน ชุมนุมดนตรี ชุมนุมกีฬา เปนตนสงเสริมใหมีการแขงขันความเปนเลิศทาง
วิชาการ มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญ เชน วันภาษาไทยแหงชาติ สัปดาหวิทยาศาสตร วันคริสตมาส  
โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบาน
นักเรียน) โครงการประชาธิปไตย จัดกิจกรรมทำความสะอาดหองเรียนและบริเวณเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
กิจกรรมสาธารณประโยชน เชน ทำความสะอาดวัด ถนน การรณรงคยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสา เปนตน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางโรงเรียนไดสงเสริมการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการวิจัย เชน
การจัดทำโครงงานกลุมสาระตางๆ เขาแขงขันทักษะวิชาการทองถ่ิน โรงเรียนเปดโอกาสใหทุกฝาย มีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การประชุมคณะกรรมการ 4 ฝาย ประชุมผูปกครอง      
รวมกิจกรรมเขาคายคุณธรรมนักเรียน การทำอาหาร การปลูกพืชผักสวนครู เล้ียงไก สนับสนุนการเรียน
การสอน มีการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในโรงเรียนเชน หองสมุด หองดนตรี ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนตน และภายนอกโรงเรียนเชนการพานักเรียนไปศึกษาดูงานวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรีและถ้ำ
กระบอก จังหวัดสระบุรี ใหนักเรยีนไดเรียนรูผานประสบการณจริง   

ครูผูสอนจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนได
เรียนผาน กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูผูสอน มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได
จริง ครูผูสอนมีรูปแบบการ จัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูท่ีมีความจำเปนและตองการความชวยเหลือ
พิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดง ความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและ 
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ครูผูสอนมีการใชส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ
การเรียนรูครูผูสอนสรางโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองดวยส่ือท่ี หลากหลายครูผูสอนมีการ
จัดการช้ันเรียนโดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กรักการ เรียนรู และ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุขครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางมีระบบ 
ครูผูสอนมีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย ในการจัดการ
เรียนรูครูผูสอนให ขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนาไปใชพัฒนาการเรียนรูครูผูสอนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
รวมกันแลกเปล่ียนความรูและให ขอมูลปอนกลับเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ครูผูสอนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปล่ียน ประสบการณและใหขอมูลปอนกลับเพื่อนาไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  
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ในการตรวจสอบและวัดผลและประเมินผลความรูความเขาใจทางโรงเรียนมีการจัดทำระเบียบ   
วาดวยการวัดผลประเมินผลการเรียนรูรายสาระระดับสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอาน 
คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ การประเมินสมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค กำหนดใหมี
การวัดประเมินผลท้ังกลางภาคและปลายภาค แบงสัดสวนคะแนนตามความเหมาะสมธรรมชาติสาระ   
การเรียนรู จัดทำแบบบันทึกคะแนนท่ีเหมาะสมกับสัดสวนคะแนน กำหนดวิธีการประเมินผลใหสอดคลอง
กับแผนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนรู จัดหาเครื่องมือการประเมินผลท่ีสอดคลองกับ
วิธีการประเมิน โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายเชน แบบทดสอบกลุมสาระการเรียนรูแบบสังเกตการเรียน  
แบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินพหุปญญา แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค แบบประเมินคานิยม 12 ประการ แบบประเมินสมรรถนะ   ในการประเมินผล
นักเรียน ท้ังท่ีเปนการสอบ ประเมินสภาพจริง การประเมินผลงานการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมตาง ๆ 
เชนการประเมินผลการทำความสะอาดบริเวณตามโครงการประชาธิปไตย ครูใหนักเรียนไดชวยกำหนด
เกณฑการประเมิน วิธีประเมิน นอกจากครูประเมินและยังไดเปดโอกาสใหนักเรียน  ผูปกครอง และเพื่อน
นักเรียนประเมินกันเองตามความเหมาะสม  โดยไดแจงผลการประเมิน ใหนักเรียน ผูปกครองไดทราบท้ัง
ในบันทึกในงานและใบงาน การตรวจงาน การบานและผลงานนักเรียนแลวแจงผลงานและเสนอแนะให
นักเรียนไดแกไขปรับปรุงท้ังทางแบบ ปถ. ตาง ๆ ประชาสัมพันธหนาเสาธง ท่ีประชุม เอกสาร แผนพับ
เปนตน 

สถานศึกษาสงเสริมการใชส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อใหครู 
และผูเรียนไดเรียนรูอยางรอบดาน เหมาะสม   

   

 ผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงานตามมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ี
เนนผูเรียนเปนสำคัญซึ่งโรงเรียนไดวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความเขาใจในฐานะผูสอน  เพื่อ
นำความรูความเขาใจมาสงเสริมและจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไดดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการท่ีบรรลุเปาหมายและผูมีสวนรวมทุกฝายมีความพึงพอใจในระดับมากไดแก โครงการ
ทัศนศึกษาและแหลงเรียนรู  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   โครงการประชาธิปไตย  โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบานนักเรียน)  โครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู จากผลการดำเนินงานโครงการดังกลาวท่ีสงเสริมใหนักเรียน ชุมชน ผูปกครองมีสวน
รวมในการวิเคราะหตนเอง วางแผน       จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ ประเมินผูเรียน 
และแจงใหผูปกครองและผูเรียนทราบเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงตนเอง เปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ในการวิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดเปนรายบุคคล ไดเรียนรูผานกระบวนการคิดไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย  สรุปองคความรู และสามารถนำไปใช ในสถานการณตาง ๆ ได และไดฝกทักษะ  แสดงออก  
นำเสนอผลงาน   แสดงความคิดเห็น   คิดเปนทำเปน   รักการอาน  และแสวงหาความรู จากส่ือ
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เทคโนโลยีดวยตนเองโดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรูและทักษะดานตาง ๆ การจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรูกระบวนการวิจัยอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง  โดยคณะครูมีความเห็นวา   ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับดี ประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน โดยใหชุมชนและทองถ่ิน   มีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นหรือรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  โรงเรยีน ไดใหผูเรียน 
เรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน ชุมชน ในประเด็นนี้ ผูเกี่ยวของ
พึงพอใจในระดับ ดี  ประเด็นการมีสวนรวมในตรวจสอบและประเมินความรูผูเรียนและความเขาใจของ
ผูเรียนจากสภาพจริงมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย และการจัดการเรียนการสอน พรอมกับแจงใหผูเรียนได
ขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง 
  - ครูผูสอนรอยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  
  - ครูจัดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงอยูในระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป 

  - ครูผูสอนรอยละ 80 ข้ึนไป มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง อยูใน
ระดับคุณภาพดี  
  - ครูผูสอนรอยละ 60 ข้ึนไป มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสำหรับผูท่ีมีความจำเปน และ
ตองการความ ชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู 
นำเสนอผลงานและสามารถนำไป ประยุกตใชในชีวิตไดอยูในระดับดี 

  - ครูผูสอนรอยละ 70 ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู อยูใน
ระดับคุณภาพดี  
  - ครูผูสอนรอยละ 70 สรางโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองดวยส่ือท่ีหลากหลายอยูใน
ระดับคุณภาพดี 

  - ครูผูสอนรอยละ 80 ข้ึนไปมีการจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกระหวางครูกับ
ผูเรียน สอดคลองกันอยูในระดับคุณภาพดี  
 - ครูผูสอนรอยละ 60 ข้ึนไป ท่ีสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กรักการเรียนรู และเรียนรู
รวมกันอยางมี ความสุข อยูในระดับคุณภาพดี  
 - ครูผูสอนรอยละ 70 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางมีระบบ อยูใน
ระดับคุณภาพดี  
 - ครูผูสอนรอยละ 70 มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เปาหมายในการ จัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพดี  
 - ครูผูสอนรอยละ 70 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนาไปใชพัฒนาการเรียนรูอยูในระดับ
คุณภาพดี  
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 - ครูผูสอนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของรอยละ 70 รวมกันแลกเปล่ียนความรูและใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อนำไปใชในการ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพดี  
 - ครูผูสอนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของรอยละ 70 รวมกันแลกเปล่ียนประสบการณ และใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อนำไปใช ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพดี  
 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเขิงประจักษท่ีสนับสนนุผลการประเมินตนเอง 
1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
         -  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหรเทพ (รุงเรืองประชาสามัคคี) 
         -  โครงการวันวิทยาศาสตรศาสตรแหงชาติ  
         -  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา    
         -  รายงานการนิเทศการสอน 

         -  กิจกรรมชุมนุม 

         -  แผนการจัดการเรียนรู 
2) ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  

                    -  แผนการจัดการเรียนรูพอเพียง 
                    -   หลักสูตรเพิ่มเติม 

        -  โครงการนำเด็กพัฒนาสูโลกกวางสรางสังคมสูการเรียนรูนอกสถานท่ี 

                    -  รายงานผลโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

   -  รายงานผลแตงต้ังสารวัตรนักเรียน 

                   -  รายงานผลโครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

- รายงานผลโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือทองถ่ินไทย 

- รายงานผลโครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคกลาง 
- โครงการเขาคายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- ภาพถายหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
- ภาพถายหองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
- ภาพหองสมุด 

- ภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- ภาพกิจกรรมการใชหองปฏิบัติการตาง ๆ 

3)  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
- รายการนิเทศการสอน 

- แผนการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
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- โครงการวันภาษาไทย 

- โครงการผลิตภัณฑแปรรูปเผือก 

- กิจกรรมแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 

- สมุดบันทึกความดี 

- วิจัยในช้ันเรียน 

- รูปถายการใหรางวัลนักเรียนท่ีทำความดี 

 4)  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

- แผนการจัดการเรียนรู 
- สมุดทะเบียนการวัดผลและประเมินผลการเรียนประถมศึกษา 
- สมุดทะเบียนการวัดผลและประเมินผลการเรียนมัธยมศึกษา 
- ระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน(ปถ.5) 

- โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (เยี่ยมบาน) 
- รายงานการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล 

- รายงานการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

- ใบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

         5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
- โครงการนิเทศภายใน          
- รายงานการนิเทศการสอน          
- กิจกรรม PLC (professional learning community) 
- โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบานนักเรียน) เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ 

  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู  
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาบริหารงาน 4 ดานของ 
  โรงเรียน 

- โครงการประชุมผูปกครอง 
จุดเดน   

สถานศึกษามีแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ดานการศึกษา) ศูนยวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศูนยคณิตศาสตรพื้นฐาน หองสมุด หองคอมพิวเตอร 
ศูนยดาราศาสตรทองฟาจำลองขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  เปนตน ซึ่งสามารถเปนแหลงการ
เรียนรูในทองถ่ินท่ีใหครูและผูเรียนสามารถใชในการคนควาหาความรูไดดวยตนเองดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนน ผูเรียนเปนสำคัญ  
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 1) ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความต้ังใจ มุงมั่น ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลาและ 
ความสามารถ  
 2) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจาก ส่ือเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
 3) ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
 4) ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูการคิด ได ปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี 
หลากหลาย  
          5) ครูทุกคนดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพือ่พัฒนา และแกปญหาเด็กเปนรายบุคคล  
 นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี  - 

 ขอเสนอแนะ   
 1) ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูสรางชุมชนการเรียนเรียนรูแลกเปล่ียนทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) เพื่อพัฒนา/แกไข ปญหาการจัดการเรียนการสอนผานการเรียนรู
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน 

 2) ควรสงเสริมใหครูใหความสำคัญกับการจัดการเรียนรูผานกระบวนการ Active Learning หรือ 
Problem base Learning (PBL) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูอำนวยการ
เรียนรู 
 3) ควรสงเสริมการสรางบรรยากาศการจัดการเรียนรูท่ีดีใหแกผูเรียน เนนการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความถนัดและความสนใจของตนเอง      
ใหนักเรียนคนหาความสนใจของตนเองท่ีเหมาะสมและพัฒนาตนเองได 
 4) ควรสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่น หรือสถานศึกษาอื่น เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู 
ประสบการณแกกันและรวมกันพัฒนาผูเรียนโดยใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหเกิดความคุมคาดานการ
ลงทุนทางการศึกษา 
 5) สรางความรู ความเขาใจการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ใหแกครู และนำผล
การตรวจสอบและประเมินผูเรียน มาเปนวางแผนพัฒนาผูเรียน  
 6) ควรสงเสริมใหครูจัดทำแผนพัฒนาผูเรียนรายบุคคล (Individual Plan : IP) เพื่อใหสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 
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สวนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะตองนำไป
วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อสรุปนำไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของ
แตละมาตรฐานพรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความตองการชวยเหลือ  
ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
- เด็กมีรายกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักสวนสูงตาม
เกณฑ 
- เด็กมีทักษะการเคล่ือนไวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงตอสภาวะเส่ียงตออุบัติเหตุใน
เบ้ืองตน 

- เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มี
จิตสำนึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

- เด็กสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
มีอารมณแจมใส รางเริง สนุกสนาน รวมกิจกรรมใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

- เด็กมีสติปญญาเรียนรูไดตามกิจกรรมประจำวันได
เปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพของเด็ก 
- ควรสงเสริมกิจกรรมท่ีปลูกฝงนิสัยรักการอาน 

- เนนการพัฒนา ปลูกฝงเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เชน การ
ลางมือกอนรับประทานอาหาร ลางมือกอนออกจาก
หองน้ำและเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับ
ตนเอง 
- ปลูกฝงการยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ  
- การใชคำพูดขอบคุณ ขอโทษ 

- สงเสริมใหเด็กใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
สอดคลองกับบริบททองถ่ิน 

- มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองเรียน 
อาคารสถานท่ี ส่ือ อุปกรณ อยางเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการสงเสริมการเรียนรู 
- ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ 

 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

- เด็กมีพัฒนาการท่ีสมดุล 

- เด็กเรียนรูจากการเลนและปฏิบัติกิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม 

- มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
- ครูมีการประเมินผลผูเรียนอยางหลากหลาย รอบ
ดานและเหมาะสมกับวัยเด็ก 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- จัดใหมีพี่เล้ียงใหเพียงพอตอช้ันเรียนและจำนวน
เด็กท่ีเหมาะสม 

- จัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู เชน สนาม
เด็กเลนท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

 

 

 

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

- ควรสงเสริมการแสดงผลงานของนักเรียนใหมาก
ข้ึนเพื่อใหเด็กเกิดแรงกระตุนและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
- สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในการรวมกนั
พัฒนาเด็ก 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโดยยึดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

2. จัดทำแผนอัตรากำลังครูปฐมวัย เพื่อใหมีครูจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและเพียงพอตอ  

จำนวนเด็ก 

3. จัดทำแผนการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนเพือ่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากตนสังกัด 

4. ประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางใกลชิด  
5. สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองดานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีชวยในการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมพัฒนาการใหเด็ก 

2. วางแผนระส้ัน ระยะยาว ใหสอดคลองกับมาตรฐานการปฐมวัยแหงชาติ 

3. ประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางใกลชิด เพื่อใหเด็กพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. วางแผนจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ ในการเรียนการสอนใหเพียงพอ และมีคุณภาพ 
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ความตองการและการชวยเหลือ 

1. จัดซื้อส่ือ วัสดุ อุปกรณสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการ 
2. เพิ่มจำนวนครูใหครบช้ันเรียนและสามารถดูแลนักเรียนไดท่ัวถึง 
3. ซอมแซมสนามเด็กเลนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กไดออกกำลังกาย  
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 
- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรอยูในเกณฑดี 

- ผลการประเมินการอานออก เขียนได (RT) มี
แนวโนมพฒันาการท่ีสูงข้ึน 

- ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน ม.3 มีพัฒนาการ    

ท่ีดีข้ึน 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน ท้ังระยะ
ยาวและระยะส้ัน 

- มีกระบวนการดำเนินงานโดยใชกระบวนการ P D 

C A อยางมีสวนรวม 

- ครูไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลจากภายในและตนสังกัด 

- มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยบริหาร
จัดการ 

 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
- โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตร ศูนย
การเรียนรูคณิตศาสตร เปนตน 

- ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความต้ังใจ มุงมั่น ใน
การปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 

- มีสภาพบรรยากาศ สภาพแวดลอม ท่ีเหมาะสม มี
พื้นท่ีใชสอยท่ีเพียงพอ ทำใหเกิดบรรยากาศท่ีนา
เรียนสำหรับผูเรียน 

คุณภาพของผูเรียน 
- ควรปรับปรุงผลการทดสอบทางการศึกษาแหงขาติ 
(O-NET) ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 ใหมีพัฒนาการท่ี
สูงข้ึนกวาเดิม 

- ควรปรับปรุงผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผูเรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ัน ป.3 ใหมี
พัฒนาการท่ีสูงข้ึน 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- ควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียนมากข้ึน 

- ควรสรางภาคี เครือขาย ความรวมมือภายนอก
สถานศึกษา เพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็งและมี
การพัฒนารวมกนั 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   
- ควรสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการ 
Active learning มากข้ึน 

- ควรเพิ่มความรวมมือ แลกเปล่ียนการเรียนรู   
สรางชุมชนทางวิชาชีพ (professional 

community learning : PLC) ระหวางโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 

- ควรสงเสริมใหครูจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
(individual plan : IP) เพื่อใหสามารถวางแผน
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนเหมาะสมไดตามความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน  

 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะส้ัน ระยะยาว ท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ี

ชัดเจน เพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต 

2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการบริหารการศึกษา  
3. สงเสริมใหครูพัฒนาวิชาชีพตามท่ีตนเองถนัดและสนใจอยางตอเนื่อง 
4. จัดหาบุคลากรสนับสนุนการสอนใหเพียงพอ เพื่อลดภาระงานท่ีไมจำเปนของครู  

 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะส้ัน ระยะยาว ท่ีชัดเจน มีวิสัยทัศน ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ี
ชัดเจน เพื่อเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต 

2. จัดทำแผนอัตรากำลังครู ผูบริหาร เพื่อวางแผนบริหารอัตรากำลังใหมีครู ผูบริหาร อยางตอเนื่องและ
เพียงพอตอจำนวนนักเรียน 

3. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

4. สงเสริมใหครูพัฒนาวิชาชีพนตนเองอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

5. สรางเครือขายพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน เพื่อรวมกันพัฒนาการศึกษาใหเหมาะสมตามบริบททองถ่ิน 

 
ความตองการและการชวยเหลือ 

1. จัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

2. เพิ่มจำนวนครูใหครบช้ัน และวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

3. จัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน เชน เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีสนับสนุน
การสอน เปนตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของครู 

 



ภาคผนวก 

 



รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)

ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2562
ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของของโรงเรรยน (School01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลโรงเรรยน

ภาค :

จชงหวชด :

จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :ศศกษาธมการภาค :

อสาเภอ :
ศศกษาธมการจชงหวชด :

ทรทตชชงโรงเรรยน :
ชพทอโรงเรรยน :รหชสโรงเรรยน : ขนาดโรงเรรยน :

สสานชกงานเขตพพชนทรทการศศกษา :
สชงกชด :

3019100101 หรเทพ (รรรงเรรองประชาสามมคคค) ขนาดกลาง
นอกเมรอง บบานหมอ สระบรรค

ทบองถถถนจมงหวมดสระบรรค สระบรรค

สสานมกงานศศกษาธถการภาค 1

กลางกรมสรงเสรถมการปกครองทบองถถถน
18 คน(ปกตถ : 17 คน, พถเศษ : 1 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

เขตพพชนทรท จชงหวชด ประเทศสชงกชดศศกษาธมการภาค
โรงเรรยน

(N=24) (N=301) (N=1,470) (N=30,639)(N=947)

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 11.06

 27.41

 19.05

 42.79

 283

 19.62

 44.29

 18.63  19.99

 44.94

 1,357  846

 40.58

 27,862

ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

 20

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 12.26

 26.88

 17.34

 44.01

 296

 17.92

 46.49

 18.16  18.19

 46.46

 1,423  916

 44.15

 29,203

ดผานภาษาไทย (Thai Language)

 22

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.

ลสาดชบทรท

 16.36

 27.14

 32.98

 43.40

 292

 34.22

 45.39

 33.60  34.97

 45.70

 1,415  901

 42.36

 28,944

รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน
 21

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของโรงเรรยน เขตพพชนทรท  ตชนสชงกชด ศศกษาธมการจชงหวชด ศศกษาธมการภาค และประเทศ
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ความสามารถดบานคณถตศาสตรร ความสามารถดบานภาษาไทย รวม 2 ดบาน

โรงเรคยน จมงหวมด ศศกษาธถการภาค สมงกมด ประเทศ

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 0  0.00 2  11.76 5  29.41 10  58.82

ความสามารถดผานภาษาไทย 0  0.00 1  5.88 5  29.41 11  64.70

รวม 2 ดผาน 0  0.00 0  0.00 6  35.29 11  64.70

หมายเหตร : จสานวนนมกเรคยนทคถเขบาสอบในแตรละดบานอาจมคจสานวนไมรเทรากมบนมกเรคยนทคถเขบาสอบทมทงหมดและอาจไมรเทรากมนทมทง 2 ดบาน เนรถองจากมคผผบเขบาสอบบางคนเขบาสอบเพคยงวถชาใดวถชาหนศถง
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สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  27.41 n

 45.09 ค 1.1 เขบาใจถศงความหลากหลายของการแสดงจสานวนและการใชบจสานวนในชควถตจรถง nมาตรฐาน
 41.171. ป.3/1 เขคยนและอรานตมวเลขฮถนดผอารบถก ตมวเลขไทย และตมวหนมงสรอแสดงปรถมาณของสถถงของหรรอจสานวนนมบทคถไมรเกถนหนศถงแสนและศผนยร n

 47.052. ป.3/2 เปรคยบเทคยบและเรคยงลสาดมบ จสานวนนมบไมรเกถนหนศถงแสนและศผนยร n

 24.70 ค 1.2 เขบาใจถศงผลทคถเกถดขศทนจากการดสาเนถนการของจสานวนและความสมมพมนธรระหวราง การดสาเนถนการตราง ๆ และใชบการดสาเนถนการในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 19.601. ป.3/1 บวก ลบ คผณ หาร และบวก ลบ คผณ หารระคนของจสานวนนมบไมรเกถนหนศถงแสนและศผนยร พรบอมทมทงตระหนมกถศงความสมเหตรสมผลของคสาตอบ n

 27.572. ป.3/2 วถเคราะหรและแสดงวถธคหาคสาตอบของโจทยรปปญหาและโจทยรปปญหาระคนของจสานวนนมบไมรเกถนหนศถง แสนและศผนยรพรบอมทมทงตระหนมกถศงความ สมเหตรสมผลของคสาตอบและสรบางโจทยรไดบ n

 27.39 ค 2.2 แกบปปญหาเกคถยวกมบการวมด nมาตรฐาน
 26.971. ป.3/1 แกบปปญหาเกคถยวกมบการวมดความยาวการชมถง การตวง เงถน และเวลา n

 41.172. ป.3/2 อรานและเขคยนบมนทศกรายรมบรายจราย n

 17.643. ป.3/3 อรานและเขคยนบมนทศกกถจกรรมหรรอเหตรการณรทคถระบรเวลา n

 32.35 ค 3.1 อธถบายและวถเคราะหรรผปเรขาคณถตสองมถตถและสามมถตถ nมาตรฐาน
 47.051. ป.3/1 บอกชนถดของรผปเรขาคณถตสองมถตถทคถเปปนสรวนประกอบของสถถงของทคถมคลมกษณะเปปนรผปเรขาคณถตสามมถตถ n

 17.642. ป.3/2 ระบรรผปเรขาคณถตสองมถตถทคถมคแกนสมมาตรจากรผปทคถกสาหนดใหบ n

 32.35 ค 3.2 ใชบการนศกภาพ (visualization)  ใชบเหตรผลเกคถยวกมบปรถภผมถ (spatial reasoning) และใชบแบบจสาลองทางเรขาคณถต (geometric model) ในการแกบปปญหา nมาตรฐาน
 35.291. ป.3/1 เขคยนรผปเรขาคณถตสองมถตถทคถกสาหนดใหบในแบบตราง ๆ n

 29.412. ป.3/2 บอกรผปเรขาคณถตตราง ๆ ทคถอยผรใน สถถงแวดลบอมรอบตมว n

 20.36 ค 4.1 เขบาใจและวถเคราะหรแบบรผป (pattern) ความสมมพมนธร และฟปงกรชมน nมาตรฐาน
 15.121. ป.3/1 บอกจสานวนและความสมมพมนธรในแบบรผปของจสานวนทคถเพถถมขศทนทคละ 3 ทคละ 4 ทคละ 25 ทคละ 50 และลดลงทคละ 3 ทคละ 4 ทคละ 5 ทคละ 25 ทคละ 50 และแบบรผปซสทา n

 26.472. ป.3/2 บอกรผปและความสมมพมนธรในแบบรผปของรผปทคถมครผปรราง ขนาด หรรอสคทคถสมมพมนธรกมนสองลมกษณะ n

 17.64 ค 5.1 เขบาใจและใชบวถธคการทางสถถตถในการวถเคราะหรขบอมผล nมาตรฐาน
 17.641. ป.3/2 อรานขบอมผลจากแผนภผมถรผปภาพและแผนภผมถแทรงอยรางงราย n

ความสามารถดผานภาษาไทย  26.88 n

 29.41 ท 1.1 ใชบกระบวนการอรานสรบางความรผบและความคถดเพรถอนสาไปใชบตมดสถนใจ แกบปปญหาในการดสาเนถนชควถต และมคนถสมยรมกการอราน nมาตรฐาน
 23.521. ป.3/2 อธถบายความหมายของคสาและขบอความทคถอราน n

 47.052. ป.3/3 ตมทงคสาถามและตอบคสาถามเชถงเหตรผลเกคถยวกมบเรรถอง n

 29.413. ป.3/4 ลสาดมบเหตรการณรและคาดคะเนเหตรการณรจากเรรถองทคถอราน โดยระบรเหตรผลประกอบ n

 17.644. ป.3/5 สรรปความรผบและขบอคถดจากเรรถองทคถอรานเพรถอนสาไปใชบในชควถตประจสาวมน n

 23.525. ป.3/7 อรานขบอเขคยนเชถงอธถบายและปฏถบมตถตามคสาสมถงหรรอขบอแนะนสา n

 35.296. ป.3/8 อธถบายความหมายของขบอมผลจากแผนภาพ แผนทคถ และแผนภผมถ n

 16.60 ท 2.1 ใชบกระบวนการเขคยนเขคยนสรถอสาร เขคยนเรคยงความ ยรอความ และเขคยนเรรถองราวในรผปแบบตราง ๆ เขคยนรายงานขบอมผลสารสนเทศและรายงานการศศกษาคบนควบาอยรางมคประสถทธถภาพ nมาตรฐาน
 23.521. ป.3/2 เขคยนบรรยายเกคถยวกมบสถถงใดสถถงหนศถงไดบอยรางชมดเจน n

 0.002. ป.3/4 เขคยนจดหมายลาครผ n

 23.523. ป.3/5 เขคยนเรรถองตามจถนตนาการ n

 41.17 ท 3.1 สามารถเลรอกฟปงและดผอยรางมควถจารณญาณ และพผดแสดงความรผบ ความคถด และความรผบสศกในโอกาสตราง ๆ อยรางมควถจารณญาณและสรบางสรรคร nมาตรฐาน
 52.941. ป.3/2 บอกสาระสสาคมญจากการฟปงและการดผ n

 29.412. ป.3/3 ตมทงคสาถามและตอบคสาถามเกคถยวกมบเรรถองทคถฟปงและดผ n

 22.10 ท 4.1 เขบาใจธรรมชาตถของภาษาและหลมกภาษาไทย การเปลคถยนแปลงของภาษาและพลมงของภาษา ภผมถปปญญา ทางภาษา และรมกษาภาษาไทยไวบเปปนสมบมตถของชาตถ nมาตรฐาน
 11.761. ป.3/1 เขคยนสะกดคสาและบอกความหมายของคสา n

 17.642. ป.3/2 ระบรชนถดและหนบาทคถของคสาในประโยค n

 35.293. ป.3/4 แตรงประโยคงราย ๆ n

 11.764. ป.3/5 แตรงคสาคลบองจองและคสาขวมญ n

 32.355. ป.3/6 เลรอกใชบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถถถนไดบเหมาะสมกมบกาลเทศะ n

 38.23 ท 5.1 เขบาใจและแสดงความคถดเหหน วถจารณรวรรณคดคและวรรณกรรมไทยอยรางเหหนครณครา และนสามาประยรกตรใชบในชควถตจรถง nมาตรฐาน
 26.471. ป.3/1 ระบรขบอคถดทคถไดบจากการอรานวรรณกรรมเพรถอนสาไปใชบในชควถตประจสาวมน n

 50.002. ป.3/3 แสดงความคถดเหหนเกคถยวกมบวรรณคดคทคถอราน n

รวม 2 ดผาน  27.14 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตตละความสามารถ
ชตวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตตละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

71 - 100142 - 20071 - 10071 - 10071 - 100 71 - 100ดคมาก
50 - 70.99100 - 141.9950 - 70.9950 - 70.9950 - 70.99 50 - 70.99ดค
29 - 49.9958 - 99.9931 - 49.9931 - 49.9927 - 49.99 27 - 49.99พอใชบ
0 - 28.990 - 57.990 - 30.990 - 30.990 - 26.99 0 - 26.99ปรมบปรรง
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)

ผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test : RT)

1. ขดอมผลโรงเรรยน

ภสค :

จนงหวนด :

จสสนวนนนกเรรยนทรทเขดสสอบ 

ศศกษสธธกสรภสค 

อสสเภอ :

ศศกษสธธกสรจนงหวนด :

ทรทตนขงโรงเรรยน :

ชพทอโรงเรรยน :รหนสโรงเรรยน :

ขนสดโรงเรรยน :

สสสนนกงสนเขตพพขนทรทกสรศศกษส 

สนงกนด :

3019100101 หรเทพ (รรรงเรรองประชาสามมคคค)

ขนาดกลาง นอกเมรอง บบานหมอ สระบรรค

ทบองถถถนจมงหวมดสระบรรค สระบรรค สสานมกงานศศกษาธถการภาค 1 กลาง

กรมสรงเสรถมการปกครองทบองถถถน 22 คน(ปกตถ : 22 คน, พถเศษ : 0 คน, Walk-in : 0 คน)

2. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน

ดดสน
คะแนนเฉลรทยรดอยละจสสแนกตสมสนงกนด

เขตพพขนทรท จนงหวนด ประเทศสนงกนดศศกษสธธกสรภสคโรงเรรยน

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  9.43

 58.54

 14.12

 67.25

 13.98

 69.85

 15.13  14.61

 68.50 67.08
กสรออสนออกเสรยง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  8.56

 68.38

 10.44

 70.89

 10.30

 74.17

 11.04  10.60

 72.81 71.68
กสรออสนรผดเรพทอง

คะแนนเฉลรทยรดอยละ

S.D.  17.23

 63.46

 22.50

 69.07

 22.24

 72.01

 24.26  23.46

 70.66 69.38
รวม 2 ดดสน

3. กรสฟเปรรยบเทรยบคะแนนผลกสรประเมธนกสรออสนของโรงเรรยน กนบเขตพพขนทรท จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค สนงกนด และประเทศ
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10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

การอรานออกเสคยง การอรานรรบ เรรถ อง รวม 2 ดบาน

สมงกมด ประเทศ จมงหวมด ศศกษาธถการภาค โรงเรคยน

4. ตสรสงแสดงจสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ

ดดสน

จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ จสสนวน รดอยละ

ดรมสก

จสสนวนและรดอยละนนกเรรยน จสสแนกตสมระดนบครณภสพ (ยกเวดนเดดกพธเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชด ปรนบปรรง

กสรออสนออกเสรยง 4  19.04 9  42.85 8  38.09 0  0.00

กสรออสนรผดเรพทอง 9  42.85 9  42.85 3  14.28 0  0.00

รวม 2 ดดสน 6  28.57 8  38.09 7  33.33 0  0.00
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สสสนนกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขนขนพพขนฐสน กระทรวงศศกษสธธกสร

รสยงสนผลกสรประเมธนควสมสสมสรถดดสนกสรออสนของผผดเรรยน (Reading Test: RT)

ชนขนประถมศศกษสปปทรท 1 ปปกสรศศกษส 2562

ฉบนบทรท 1 แบบสรรปรสยงสนผลกสรประเมธนของโรงเรรยน (R-School01)
5. คะแนนผลกสรประเมธนกสรออสน รสยดดสนและประเภทของคสส

ดรมสกดรพอใชด

ระดนบครณภสพ

ปรนบปรรง

คะแนน

รดอยละ
ดดสน

รดอยละของ

นร. ทรทออสนออก

กสรออสนออกเสรยง  58.54 n

n1. กสรออสนคสส  63.33

ประเภทของคสส คสาอราน

 85.711.1 สระเดคถยว/ไมรมคตมวสะกด n  85.71เยอะแยะ

 76.191.2 สระเดคถยว/ตมวสะกดไมรตรงมาตรา n  76.19โอกาส

 4.761.3 สระเดคถยว/ตมวสะกดไมรตรงมาตรา n  4.76เทศบาล

 57.141.4 สระเดคถยวเปลคถยนรรป/ตมวสะกดตรงมาตรา n  57.14ตรอเตถม

 38.091.5 สระเดคถยวเปลคถยนรรป/ตมวสะกดไมรตรงมาตรา n  38.09สวมสดค

 52.381.6 สระเดคถยวเปลคถยนรรป/ตมวสะกดไมรตรงมาตรา n  52.38รางวมล

 85.711.7 สระเกถน/ไมรมคตมวสะกด n  85.71เชบาคสถา

 95.231.8 สระเกถน/มครรปวรรณยรกตต n  95.23ไขรเจคยว

 66.661.9 สระเกถน/ตมวสะกดไมรตรงมาตรา n  66.66นสนาซรป

 66.661.10 สระประสม/อมกษรนสา n  66.66สคเหลรอง

 42.851.11 สระประสม/อมกษรนสา n  42.85เหรคยญทอง

 38.091.12 สระประสมลดรรป/ตมวสะกดตรงมาตรา n  38.09งรวงเหงา

 76.191.13 สระลดรรป/อมกษรนสา n  76.19ชรวยเหลรอ

 85.711.14 อมกษรควบแทบ/ไมรมครรปวรรณยรกตต n  85.71ความคถด

 100.001.15 อมกษรควบแทบ/ตมวสะกดตรงมาตรา n  100.00กลมบบบาน

 42.851.16 อมกษรควบแทบ/ตมวสะกดตรงมาตรา n  42.85เครรถองหมาย

 66.661.17 อมกษรควบไมรแทบ/ตมวสะกดตรงมาตรา n  66.66รมบทราบ

 100.001.18 ตมวสะกดตรงมาตรา/มครรปวรรณยรกตต n  100.00กกวยเตคตยว

 80.951.19 ตมวสะกดไมรตรงมาตรา/ไมรมครรปวรรณยรกตต n  80.95วาดภาพ

 4.761.20 ตมวสะกดไมรตรงมาตรา/ไมรมครรปวรรณยรกตต n  4.76บรถษมท

n2. กสรออสนประโยค  52.97

n3. กสรออสนขดอควสม  61.72

กสรออสนรผดเรพทอง  68.38 n

n1. กสรออสนคสส  67.14

n2. กสรออสนประโยค  76.19

n3. กสรออสนคสส  55.23

รวม 2 ดดสน  63.46 n

6. เกณฑฑกสรตนดสธนระดนบครณภสพในแตอละดดสน

ชอวงคะแนนและคะแนนรดอยละในแตอละระดนบครณภสพ

คะแนน

ระดนบครณภสพ

รดอยละ คะแนน รดอยละ คะแนน รดอยละ

รวม 2 ดดสนกสรออสนออกเสรยง กสรออสนรผดเรพทอง

75 - 10075 - 10075 - 10037.5 - 5037.5 - 50 75 - 100ดคมาก
50 - 74.9950 - 74.9950 - 74.9925 - 37.4925 - 37.49 50 - 74.99ดค
25 - 49.9925 - 49.9925 - 49.9912.5 - 24.9912.5 - 24.99 25 - 49.99พอใชบ
0 - 24.990 - 24.990 - 24.990 - 12.490 - 12.49 0 - 24.99ปรมบปรรง
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หนนา 1/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : ภาษาไทย (61)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
(S.D.)

สสวนเบรชยงเบนมาตรฐาน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวน
ระดหบ

รวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหยรวมอหตนหยปรนหย
ผรทเขทาสอบ

รวม รวม

 23 -39.30 8.62 55.75 21.50 41.25โรงเรรยน 31.41 7.89 7.03 3.32 15.00 0.0042.50 15.75

 228,898 51.7547.60 14.13 96.75 0.00 47.25ขนาดโรงเรรยน 37.43 10.16 12.35 3.11 0.00 0.0080.00 19.25

 5,358 46.5047.88 13.15 91.00 7.50 47.75ทรทตตตงโรงเรรยน 37.60 10.28 11.70 2.85 0.00 0.0075.00 18.50

 7,066 46.5048.72 13.54 93.00 7.50 48.75จตงหวตด 38.31 10.42 12.02 2.89 0.00 0.0077.50 19.00

 48,581 46.7547.11 14.10 96.00 5.00 46.75สตงกตด 37.10 10.02 12.24 3.21 0.00 0.0080.00 18.75

 148,557 52.0049.82 13.91 96.50 0.50 49.50ภาค 39.29 10.53 12.33 2.90 0.00 0.0080.00 19.50

 692,721 49.2549.07 14.36 97.50 0.00 49.00ประเทศ 38.67 10.41 12.62 3.07 0.00 0.0080.00 20.00

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

43.48 14.33 19.35 18.53 19.2855.6154.20 53.82การออาน  100.00 56.97 18.82 55.82 19.3154.96 18.55

44.61 18.36 15.91 14.78 16.2154.8453.38 52.71การเขรยน  100.00 55.18 14.81 54.63 15.6254.24 14.60

35.65 20.39 26.94 26.78 26.7046.9745.99 45.60การฟตง การดด และการพดด  100.00 49.12 27.26 47.91 27.3945.70 26.18

27.39 11.88 18.00 18.20 17.7938.8638.13 37.37หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 39.76 18.30 39.49 18.4237.86 17.71

47.83 17.43 24.38 24.19 24.2944.1743.36 43.51วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 45.58 24.30 44.82 24.6243.23 23.81

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) การออาน
2.) การฟตง การดด และการพดด
3.) หลตกการใชนภาษาไทย
4.) การเขรยน
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หนนา 2/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : ภาษาอหงกฤษ (63)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
มาตรฐาน (S.D.)

สสวนเบรชยงเบน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  23 22.5026.85 6.77 45.00 15.00 27.50

ขนาดโรงเรรยน  228,891 25.0032.07 15.51 100.00 0.00 27.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,358 27.5031.33 14.07 100.00 5.00 27.50

จตงหวตด  7,066 27.5033.30 16.40 100.00 5.00 30.00

สตงกตด  48,582 27.5031.81 15.39 100.00 2.50 27.50

ภาค  148,553 25.0035.03 18.27 100.00 2.50 30.00

ประเทศ  692,708 25.0034.42 18.03 100.00 0.00 30.00

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

28.93 8.85 17.08 17.99 16.9633.3531.90 31.71ภาษาเพนทอการสนทอสาร  100.00 35.06 19.88 34.38 19.5831.25 15.68

26.63 11.24 18.21 18.31 18.2336.1335.34 34.94ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 37.51 19.28 37.04 19.3035.17 17.54

18.12 14.67 23.60 24.86 23.5129.2928.46 28.10ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชน
และโลก

 100.00 31.59 26.28 31.05 25.9726.56 22.35

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ภาษากตบความสตมพตนธธกตบชชมชนและโลก
2.) ภาษาและวตฒนธรรม
3.) ภาษาเพนทอการสนทอสาร
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หนนา 3/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : คณรตศาสตรร  (64)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
มาตรฐาน (S.D.)

สสวนเบรชยงเบน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  23 20.0023.26 7.46 40.00 10.00 20.00

ขนาดโรงเรรยน  228,882 25.0030.96 14.61 100.00 0.00 30.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,358 25.0030.56 13.34 95.00 0.00 30.00

จตงหวตด  7,066 25.0031.60 14.56 100.00 0.00 30.00

สตงกตด  48,575 25.0030.29 14.49 100.00 0.00 30.00

ภาค  148,546 25.0033.29 15.69 100.00 0.00 30.00

ประเทศ  692,673 25.0032.90 15.82 100.00 0.00 30.00

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

26.09 20.16 25.73 25.64 25.6738.0836.74 36.25บดรณาการ  100.00 39.97 26.28 39.22 26.4637.01 25.06

30.43 14.78 18.56 18.72 18.3032.3831.69 30.87จตานวนและการดตาเนนนการ  100.00 34.06 19.30 33.60 19.3931.40 17.79

11.59 21.10 27.56 27.49 27.6034.0333.08 32.76การวตด  100.00 35.20 28.05 34.73 28.0333.28 27.21

23.91 32.54 30.97 30.57 30.9522.5922.77 22.87เรขาคณนต  100.00 24.63 32.15 24.32 32.0521.24 29.44

34.78 47.63 49.82 49.77 50.0054.8054.21 50.46พรชคณนต  100.00 57.38 49.45 57.46 49.4453.81 49.85

10.14 15.34 22.61 22.68 22.2417.0217.14 16.78การวนเคราะหธขนอมดลและความนอา
จะเปป น

 100.00 18.40 23.91 18.52 23.9715.71 21.34

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) การวตด
2.) พรชคณนต
3.) บดรณาการ
4.) การวนเคราะหธขนอมดลและความนอาจะเปป น
5.) จตานวนและการดตาเนนนการ
6.) เรขาคณนต
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หนนา 4/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : วรทยาศาสตรร  (65)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
มาตรฐาน (S.D.)

สสวนเบรชยงเบน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  23 *19.7528.21 9.30 44.25 9.25 26.75

ขนาดโรงเรรยน  228,889 32.5034.17 13.03 100.00 0.00 32.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,358 32.5033.60 12.19 86.00 0.00 32.50

จตงหวตด  7,066 32.5034.59 13.07 97.75 0.00 32.50

สตงกตด  48,583 32.5033.95 13.05 96.50 0.00 32.50

ภาค  148,551 32.5035.85 13.85 100.00 0.00 33.75

ประเทศ  692,705 32.5035.55 13.94 100.00 0.00 33.75

* : มรคอาฐานนนยมมากกวอา 1 คอา

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

30.98 26.19 32.71 32.62 32.5745.8945.16 44.19บดรณาการ  100.00 47.42 33.06 47.18 33.0345.11 32.21

27.33 13.92 19.25 19.18 19.3534.7434.01 34.34สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารง
ชรวนต

 100.00 35.86 19.86 35.41 19.9333.63 18.58

43.48 30.59 37.42 37.67 37.4247.0045.70 44.68ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 48.81 37.79 47.96 37.7145.27 37.40

27.83 21.05 18.85 18.89 18.9129.3329.34 29.31สารและสมบตตนของสาร  100.00 30.10 19.23 30.11 19.3128.70 18.47

23.91 32.54 33.96 34.27 34.0333.1232.82 32.71แรงและการเคลนทอนทรท  100.00 34.74 34.49 34.35 34.4431.97 34.00

24.74 14.41 21.85 22.14 21.7131.7431.92 31.43พลตงงาน  100.00 33.50 22.65 33.42 22.7030.69 21.54

33.33 31.08 25.79 25.83 26.0138.1037.19 36.74กระบวนการเปลรทยนแปลงของ
โลก

 100.00 38.55 25.83 38.17 25.8037.52 25.74

19.57 24.40 31.14 31.46 30.9725.5725.51 25.41ดาราศาสตรธและอวกาศ  100.00 27.29 32.09 26.88 32.0024.32 30.63
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หนนา 5/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนประถมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) บดรณาการ
2.) แรงและการเคลนทอนทรท
3.) พลตงงาน
4.) สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารงชรวนต
5.) ดาราศาสตรธและอวกาศ
6.) กระบวนการเปลรทยนแปลงของโลก
7.) ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม
8.) สารและสมบตตนของสาร
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หนนา 1/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : ภาษาไทย (91)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
มาตรฐาน (S.D.)

สสวนเบรชยงเบน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  22 35.0040.09 13.01 77.00 24.00 35.00

ขนาดโรงเรรยน  196,950 54.0051.36 14.28 97.00 0.00 52.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,132 52.0052.24 14.64 92.00 8.00 53.00

จตงหวตด  6,507 55.0053.17 15.20 95.00 8.00 54.00

สตงกตด  48,845 54.0051.13 14.18 96.00 0.00 51.00

ภาค  144,505 58.0055.06 15.19 99.00 8.00 56.00

ประเทศ  665,638 56.0055.14 15.33 99.00 0.00 56.00

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

39.02 16.74 18.44 19.36 18.3146.7444.91 44.35การออาน  100.00 48.90 19.17 48.65 19.2545.97 18.95

32.95 17.90 21.65 22.61 21.5246.6544.31 43.77การเขรยน  100.00 48.47 23.02 48.92 23.2245.41 22.09

45.45 25.15 22.68 23.21 22.7767.2665.49 65.45การฟตง การดด และการพดด  100.00 69.68 22.61 69.68 22.5366.28 23.09

42.73 10.81 12.35 13.07 12.2245.9445.25 45.02หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 47.39 13.40 47.80 13.6245.01 12.43

38.31 31.47 26.81 26.88 26.8571.0567.45 67.86วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 72.85 26.15 72.48 26.1270.22 26.81

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) วรรณคดรและวรรณกรรม
2.) การฟตง การดด และการพดด
3.) การเขรยน
4.) การออาน
5.) หลตกการใชนภาษาไทย
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หนนา 2/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : ภาษาอหงกฤษ (93)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
มาตรฐาน (S.D.)

สสวนเบรชยงเบน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  22 *20.0026.00 5.33 40.00 20.00 25.00

ขนาดโรงเรรยน  196,819 28.0029.30 9.35 98.00 0.00 28.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,127 26.0030.19 9.60 90.00 8.00 28.00

จตงหวตด  6,502 26.0031.77 11.99 98.00 8.00 30.00

สตงกตด  48,826 28.0029.50 9.33 98.00 0.00 28.00

ภาค  144,445 28.0033.32 13.39 100.00 0.00 30.00

ประเทศ  665,310 28.0033.25 13.69 100.00 0.00 30.00

* : มรคอาฐานนนยมมากกวอา 1 คอา

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

25.72 5.50 9.90 12.64 9.9332.1629.64 29.82ภาษาเพนทอการสนทอสาร  100.00 33.83 14.09 33.75 14.3530.53 10.14

28.03 14.55 18.14 18.63 17.9228.9126.84 27.13ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 29.58 19.23 29.55 19.5027.72 17.93

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ภาษาเพนทอการสนทอสาร
2.) ภาษาและวตฒนธรรม
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หนนา 3/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : คณรตศาสตรร  (94)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
มาตรฐาน (S.D.)

สสวนเบรชยงเบน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  22 *12.0019.45 7.27 28.00 0.00 20.00

ขนาดโรงเรรยน  196,931 20.0022.89 11.66 100.00 0.00 20.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,133 20.0023.79 11.34 96.00 0.00 24.00

จตงหวตด  6,508 20.0025.26 13.61 100.00 0.00 24.00

สตงกตด  48,834 20.0022.96 11.53 100.00 0.00 20.00

ภาค  144,470 20.0026.72 15.40 100.00 0.00 24.00

ประเทศ  665,495 20.0026.73 15.87 100.00 0.00 24.00

* : มรคอาฐานนนยมมากกวอา 1 คอา

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

26.52 16.41 18.85 20.22 18.7026.8124.80 24.67บดรณาการ  100.00 28.07 21.59 28.22 21.8425.69 18.86

10.61 15.53 21.85 23.20 21.7319.4617.32 17.10จตานวนและการดตาเนนนการ  100.00 21.62 24.75 21.77 25.0817.97 21.76

9.09 28.75 32.94 33.73 32.6613.0912.38 12.14การวตด  100.00 13.55 34.22 14.39 35.1012.29 32.84

14.77 14.42 20.63 21.85 20.5426.0122.62 23.13เรขาคณนต  100.00 27.18 22.98 26.93 23.4324.29 20.50

27.27 18.49 18.94 19.86 18.9430.2628.16 28.15พรชคณนต  100.00 31.47 20.75 31.43 20.9428.94 18.83

12.73 15.43 20.36 22.87 20.3322.7319.94 20.23การวนเคราะหหขนอมดลและความนอา
จะเปป น

 100.00 24.71 24.53 24.60 24.7120.74 20.66

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) เรขาคณนต
2.) การวนเคราะหหขนอมดลและความนอาจะเปป น
3.) จตานวนและการดตาเนนนการ
4.) การวตด
5.) พรชคณนต
6.) บดรณาการ
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หนนา 4/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
วรชา : วรทยาศาสตรร  (95)

(Mode)

ฐานนรยม
(Median)

มหธยฐาน
(Min.)

คะแนนตสชาสบด
(Max.)

คะแนนสรงสบด
มาตรฐาน (S.D.)

สสวนเบรชยงเบน
(Mean)

คะแนนเฉลรชยจสานวนผรทเขทาสอบระดหบ

โรงเรรยน  22 33.0027.05 4.88 35.00 18.50 27.25

ขนาดโรงเรรยน  196,814 27.0028.77 7.49 93.00 0.00 28.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  5,127 27.0028.68 7.31 79.50 4.00 28.50

จตงหวตด  6,501 27.0029.24 8.04 86.00 4.00 29.00

สตงกตด  48,822 25.0028.68 7.40 79.50 2.00 28.50

ภาค  144,419 27.0029.91 8.35 98.00 0.00 29.00

ประเทศ  665,230 27.0030.07 8.62 100.00 0.00 29.00

คสาสถรตรจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

20.45 24.58 28.65 29.26 28.5526.3324.42 24.40บดรณาการ  100.00 28.09 29.96 28.07 30.0924.79 28.45

29.25 12.69 14.88 15.30 14.8531.4931.14 30.98สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารง
ชรวนต

 100.00 32.48 15.53 32.87 15.6130.85 14.85

22.73 24.90 34.32 35.24 34.5740.3136.90 37.17ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 42.97 36.23 42.96 36.2938.34 34.40

24.24 8.63 14.04 14.12 14.0325.8225.61 25.68สารและสมบตตนของสาร  100.00 26.01 14.32 26.03 14.4925.43 13.69

21.82 18.00 19.03 19.15 19.0624.2123.76 23.73แรงและการเคลนทอนทรท  100.00 24.24 19.22 24.46 19.3524.12 19.09

32.06 13.89 15.75 16.10 15.7031.7731.10 31.02พลตงงาน  100.00 32.42 16.15 32.51 16.3131.30 15.58

30.91 13.11 20.50 20.41 20.4131.6332.42 31.90กระบวนการเปลรทยนแปลงของ
โลก

 100.00 32.57 20.54 33.02 20.7131.38 20.36

23.74 22.30 22.98 23.36 23.1225.4125.00 24.91ดาราศาสตรหและอวกาศ  100.00 25.54 23.52 25.36 23.4524.67 22.98
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หนนา 5/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด สระบบรร

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

กรมสสงเสรรมการปกครองททองถรชน

3019100101 หรเทพ (รบสงเรชองประชาสามหคคร)

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตรขหตนพชตนฐาน (O-NET)

ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คสาสถรตรแยกตามสาระการเรรยนรรทสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม
2.) บดรณาการ
3.) สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารงชรวนต
4.) แรงและการเคลนทอนทรท
5.) กระบวนการเปลรทยนแปลงของโลก
6.) สารและสมบตตนของสาร
7.) ดาราศาสตรหและอวกาศ
8.) พลตงงาน
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