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ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการจัดท า
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครู ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
         (นายพงษ์ศักดิ์   อารมณ์รัตน์) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 



 ก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

ค าน า 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดชัดเจนไว้ในหมวด  ๖  มาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)  จึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
จัดท าเอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
                                                                              (นายศุภกฤษ   ไชยศร) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)                                                                                  
                              ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ข รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

สารบัญ 
                                                                                                                   หน้า 

 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา         ๑ 
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        ๑๒ 
 ข้อมูลท่ัวไป          ๑๒ 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        ๑๕ 
ข้อมูลนักเรียน          ๑๖ 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา      ๑๗ 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   ๒๔ 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)   ๒๖ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     ๒๘ 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       ๓๒ 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย      ๓๒ 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ๔๒ 

ส่วนท่ี  ๓  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๕๘ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย     ๕๘ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ๖๓ 

ภาคผนวก             
 หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ        



 ๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 

ชื่อโรงเรียน  ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายศุภกฤษ   ไชยศร เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๘๔๘๘๐๕ 
E-mail  :  thairath95_@hotmail.com 
จ านวนครู รวมทั้งส้ิน ๔๗ คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู ๓๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑๒ คน 
จ านวนนักเรียน รวมทั้งส้ิน ๗๗๒ คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๑๓๓ คน  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๖๓๙ คน 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ 
 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล ๒ มีจ านวน
นักเรียน ๕๑ คน ช้ันอนุบาล ๓ มีจ านวนนักเรียน ๘๒ คน รวมท้ังหมด ๑๓๓ คน มีครูและบุคลากร จ านวน 
๑๒ คน จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ท้ังนี้ 
ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐาน 
ท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ี 
เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินดังนี้ 
สรุปผล 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑. มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย มีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก มีการดูแล 

รักษาความสะอาดของร่างกาย มบีันทึกการตรวจสุขภาพ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง สรุปผลการเจริญเติบโต 
ของเด็ก การออกก าลังกายอย่างถูกต้อง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจวัตรประจ าวันท่ีส่งเสริม 
พัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม และกิจกรรมกลางแจ้ง 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

mailto:thairath95@hotmail.com


 ๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม cooking กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเด็ก กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กรู้ถึงโทษของส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา 

๒. มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ 
เด็กมีอารมณ์ และจิตใจท่ีดี ร่าเริงแจ่มใสจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม มีการฝึกสมาธิ กิจกรรมน าเต้น 

ในตอนเช้า กิจกรรมจิตรกรน้อยท่ีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพ 
ระบายสี ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน้ ามัน ประดิษฐ์รูปภาพ และผลงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนช่ืนชมศิลปะ มีการช่ืนชม 
ยินดี ยกย่อง ให้ก าลังใจในการท างาน กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมสอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอน รวมท้ังค่านิยม ๑๒ ประการ รู้หน้าท่ีความรับผิดชอบ และ 
กิจกรรมโตไปไม่โกงตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๓. มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
เด็กสามารถดูแลตนเอง มีวินัยในตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเอง 

มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า 
รู้จักการรับประทานอาหาร ไม่เหลือท้ิง และรู้จักเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เช่น 
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การเดินแถว ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ 
รู้จักรอคอยในการเล่นและการท างานร่วมกับเพื่อน ๆ เด็กรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีการปลูกฝัง 
คุณธรรมจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ และส่งเสริมให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 
ท่ีตนนับถือ ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ท่ีส่งเสริมมารยาทในการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ และการรับของ 
ตามมารยาทไทยอย่างสม่ าเสมอ จัดงานวันส าคัญทางศาสนา เช่น การแห่เทียนในวันเข้าพรรษา 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน เกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู้ 

มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ มีทักษะในการส่ือสาร และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
ครูจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  
Approach) กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ตามรูปแบบ ON-SITE, ON-AIR, 
ONLINE, ON DEMAND และ  ON HAND และใช้ Platform ในการจัดประสบการณ์และการส่ือสาร และ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการและทักษะทางภาษา กิจกรรมจิตรกรน้อย กิจกรรมวัสดุ
เหลือใช้ให้คุณค่า กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่านและแสวงหาความรู้ 
๒. การปลูกฝังสุขนิสัยท่ีดี การใช้วาจา การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การรับประทานอาหาร 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด การคิดรวบยอด 

เพิ่มมากขึ้น 

 



 ๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการน าแหล่ง 
เรียนรู้ในชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ 
หลักสูตรปฐมวัย น าข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์ เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี และครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
โครงการ (Project Approach) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
มีครูผู้สอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จบการศึกษาปฐมวัยทุกคน และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการ 

อบรมครบทุกช้ันเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

พัฒนาครูและบุคลากร มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์สามารถออกแบบการจัดกิจกรรม 
และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  
มีการตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ท่ีครูต้องวางแผนการจัดกิจกรรม น าส่งหัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) ทุกวันจันทร์ และบันทึกผลการจัดกิจกรรมหลังการจัดประสบการณ์ 
ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมการพัฒนาครูและ 
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพให้เข้าอบรมตามสาขาท่ีสอน พร้อมบันทึกรายละเอียดการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่ิงท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กเพื่อนครู และสถานศึกษา  
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการจัด
ประกวดห้องเรียนดี ห้องเรียนคุณภาพ 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
มีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ เด็กจะมีพื้นท่ีใช้สอย 

ส่วนตัวส าหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีมุมการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ มุม ได้แก่ มุมบล็อก 
มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะสร้างสรรค์ และมุมเกมการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มีลาน 
อเนกประสงค์ให้เด็กได้ท ากิจกรรมในร่ม อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 
ท่ีสามารถตรวจสอบได้ จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ าห้องส้วม 
พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
บริการส่ือ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อให้ครูน าไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อการจัดการ 

เรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป และส่ือส าหรับเด็กอาทิเช่น ส่ือการเรียนรู้ เกม 
เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการเรียนรู้อุปกรณ์ 



 ๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

คอมพิวเตอร์ รวมท้ังห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จัดท าทะเบียนส่ือ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบันทึกข้อมูล 
ผู้เรียนรายบุคคล มีบอร์ดข้อมูล/ข่าวสาร สารสนเทศ ข่าวสาร และเว็บไซต์ของโรงเรียน  

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีโครงการ/กิจกรรม/ 
งานอย่างชัดเจน ครอบคลุมงานต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินงาน แบ่งการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน คือ 
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป ใช้ระบบ PDCA ตามรูปแบบบริหารโรงเรียน 
คุณภาพ THAIRATH 4H MODELผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบธรรมาภิบาล จัดท า 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีระบบโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ และมีวิทยฐานะท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
๒. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ให้มีจ านวนท่ีเพียงพอในการพัฒนาการนักเรียนท้ัง ๔ ด้าน

และตรงตามความต้องการ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุล ท้ังทางด้าน 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการบ้าน 
วิทยาศาสตร์น้อย โครงการพัฒนาห้องเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญ โครงการหนูน้อย 
รักการอ่าน โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริม 
สุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน ครูจัดท าส่ือ นวัตกรรม และการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน มีการนิเทศการจัด 
ประสบการณ์ ครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตร และออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์เพื่อให้ 
เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ครูประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เด็กเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยผ่าน 
กระบวนการท าโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้แก่ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 
(Outdoor) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และกิจกรรมตามโครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กสามารถสรุปองค์ความรู้ กล้าแสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
 



 ๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๓. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ครูจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เด็กมีส่วนร่วมในการ 

สร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียนการท าป้ายนิเทศ การมีส่วนร่วมก าหนดข้อตกลงในห้องเรียน 
และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ มีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเด็กได้เรียนรู้ 
อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคนครูส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบัน 
เช่น คอมพิวเตอร์ เกมการศึกษา เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง 
เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กอย่างหลากหลาย และประเมินเด็กตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและ 

ประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับ 
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน การสังเกตการส ารวจ 
การพูดคุยสัมภาษณ์ แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก สมุดบันทึกเด็กเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลงานเด็ก 
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท า/จัดหาส่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 

เพิ่มขึ้น 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในวิธีการ/แนวทาง/ 

เทคนิคท่ีหลากหลายมากขึ้น 
๓. พัฒนา/จัดหาเครื่องเล่นภาคสนามให้มีความเหมาะสมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ 

พัฒนาทักษะด้านร่างกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๖๓๙ คน มีครูและ 
บุคลากรจ านวนท้ังหมด ๓๔ คน จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ท้ังนี้ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน พบว่ามาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผล 
การประเมินดังนี้ 

สรุปผล 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ 
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ 
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่อง 
การอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด ครูทุกคนมีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม 
ศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อ 
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ 
ผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ อยู่ในระดับดี  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระดับ ชาติ (NT) มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 ๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย  

๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรม และค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด มีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน มีจิตอาสา โรงเรียนมีการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียน 
ทุกคน ผู้เรียนรับผิดชอบท าเขตบริเวณตอนเช้า ท าความสะอาดห้องเรียน โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนสุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “รับผิดชอบดี มีความ 
ซื่อสัตย์ ปฏิบัติพอเพียง” มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามก าหนด มีค่านิยม ๑๒ ประการ มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนั่งสมาธิมีกิจกรรมคุณธรรมน าชีวิต 
(สวดมนต์ทุกวันศุกร์) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแล สุขภาวะจิต ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับ 
ผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ แนะแนวการศึกษา ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ 
ส่ิงเสพติด ได้รับอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ท่ีถูกโภชนาการ และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดี”ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓ ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดี”
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดีเยี่ยม” คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๓ ได้ระดับ “ดี” คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๐๗ และได้ระดับ “ผ่าน” คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๐ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ การสรุปผล ให้นักเรียนมีทักษะมากขึ้น 
๒. จัดท าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในด้านส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความพอเพียง 
๓. พัฒนาทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน 
๔. ครูต้องเตรียมการสอนภายใต้การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
จัดระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์  สภาพปัญหา ศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน ร่วมวางแผนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าโครงสร้างการบริหาร ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตรงตาม
สภาพปัญหา นโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด และความต้องการของโรงเรียน มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ 
ประเมินผล ตามกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
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๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย 
คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป  มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ
งานให้มีคุณภาพ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง  (PDCA) มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
 มีระบบบริหารจัดการ มีโครงสร้างการบริหาร มีการมอบหมายงาน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  น าแผนไปปฏิบัติตามก าหนด 
ระยะเวลา มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผล ตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
THAIRATH 4H MODEL บริหารจัดการงานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) และยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนา 
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
ไทยรัฐ มีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตามความรู้ความสามารถและตรงตามวิชาเอก มีระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มีการบริหารงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีตรงตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับ 
ท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระ มีหลักสูตรท้องถิ่น (หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษา วิชาหน้าท่ีพลเมือง วิชามวยไทยโบราณ 
ขั้นพื้นฐาน ) จัดรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสอนนักเรียน น าส่ือ
เทคโนโลยี ใช้ในการเรียนการสอน ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีระบบแนะแนว ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดครูเข้าประจ าช้ันทุกช้ัน ทุกห้อง เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียน ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  
จัดให้นักเรียนฝึกนั่งสมาธิทุกตอนเช้าและตอนเท่ียงก่อนเข้าเรียน ออกตรวจเย่ียมบ้านนักเรียน ติดตามให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา มีมาตรการและแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในหลายรูปแบบโดยบูรณาการ ท้ังแบบ ON-SITE, 
ON-AIR, ON LINE, ON DEMAND และ ON HAND ใช้ Platform  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผล ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้า
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสมรรถนะของสายงาน
ตามหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ จัดให้ครูและบุคลากรรวมกลุ่มในการพัฒนา
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีสอน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ทุกคน
จัดท าวิจัยในช้ันเรียน มีการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ครูประจ าช้ันศึกษา



 ๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ค าแนะน าปัญหา แก้ไขปัญหา ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ Active 
learning มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ Application, Platform และแหล่งเรียนรู้ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
     จัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆท่ีเหมาะสม มีการประเมินและประกวดห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) จัดปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานท่ีให้มีความปลอดภัย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเทอร์เน็ ต 
มีโทรทัศน์ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
และในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีการด าเนินประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีความเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 
๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) ให้มากขึ้น 
๓. พัฒนาครูให้ใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล ใช้ Platform ในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน การวัดผลและประเมินผล จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 มากขึ้น 

๔. การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ปรับปรุง โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ เป้าหมายคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตร  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  การใช้เทคโนโลยีและแหล่ง 
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลการประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดด้านความรู้ ทักษะ 

กระบวนการ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ คุณธรรม จริยธรรม 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่าง  
ระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ครูเปิด 
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) และสามารถสรุปความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงบรูณาการ 



 ๑๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษา หน้าท่ีพลเมือง และครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน วัดและ 
ประเมินผลตามสภาพ มีการวัดผลทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูมีการใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และ เรียนรู้ 

ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูผลิต 
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ น าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ผนวกเข้า 
กับส่ือในช้ันเรียน วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน จัดท าแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
ครูมีการค้นคว้าภายในโรงเรียน ครูผู้สอนมีการเรียนรู้และสร้างส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (คลิปวีดีโอ, 
Youtube, Platform) เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
จัดครูเข้าประจ าช้ันทุกช้ัน ทุกห้อง มีการบริหารช้ันเรียน ให้ค าแนะน า ปรึกษานักเรียน และดูแล 

นักเรียน จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนในด้านความสะอาด ด้านการจัดห้องเรียน ด้านการน าเสนอข้อมูลทุก 
ห้องเรียน นักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการมอบหมายนักเรียน แบ่งหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติทุกคน มีการประเมินและคัดเลือกห้องเรียน คุณภาพ (สภาพแวดล้อม
ห้องเรียน) แต่ละสายช้ัน  

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง  มีการ 

ประเมินผลนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ ประเมิน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประเมินความสารมารถด้านการอ่านของ 
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และน าผลการประเมินกลับมาใช้ใน 
การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะ กิจกรรมในการเรียนการสอนนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จัดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ เนื้อหา ประสบการณ์ แนวทางแก้ปัญหาผู้เรียน 
มาแลกเปล่ียนต่อกัน และเป็นข้อมูลในการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนได้วิเคราะห์ผู้เรียน  
รายบุคคล มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และน าผลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการแสวงหา 
ความรู้เพิ่มเติมในการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ ศึกษาเอกสาร ต าราน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการ 
เรียนการสอน 

 
 
 



 ๑๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท า/จัดหาส่ือการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการสอนในรูปแบบวิธีการใหม ่ๆ 
๓. ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากรท้องถิ่น เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
๔. ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพหรือความถนัดให้มีหลากหลายและตรงตามความต้องการมากข้ึน 

 



 ๑๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) เลขท่ี ๔๗ หมู่ ๒ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
โทรศัพท์ ๐๒ - ๕๘๓๙๑๒๗ โทรสาร ๐๒ - ๕๘๓๔๐๒๓ Email : thairath95_@hotmail.com เปิดสอน
ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา คือ นายศุภกฤษ   ไชยศร ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนแห่งนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
จนถึงปัจจุบัน 
วิสัยทัศน์  

“โรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม” 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ๒. พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓. พัฒนาให้บุคลากรในสถานศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
     ๕. จัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๖. ใช้และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
 ๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร ใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๙. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมความสามารถความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเต็มศักยภาพ 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๔. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๕. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   ๖. มีหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
  7. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ สมรรถนะตามหลักสูตร มีความสามารถใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสามารถใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๙. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิชาการอย่าง
เต็มศักยภาพ 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

mailto:thairath95@hotmail.com


 ๑๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์โรงเรียนระดับปฐมวัย 

“เริงร่าสมวัย ใส่ใจคุณธรรม” 
เริงร่าสมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเบิกบาน มีสุขภาพพลานามัย

เหมาะสมตามวัย รู้จักยิ้มไหว้ทักทายท าความเคารพ 
ใส่ใจคุณธรรม หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณงาม

ความดี การประพฤติปฏิบัติและการกระท าท่ีดีในด้านกาย วาจา ใจ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

อัตลักษณ์โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
“มีจิตอาสา ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม” 

มีจิตอาสา หมายถึง เด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและ 
ส่วนรวม รู้จักการเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติตนและท าประโยชน์เพื่อบ ารุงรักษา 

ใฝ่หาความรู้ หมายถึง เด็กนักเรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจเรียนรู้ รู้จักค้นคว้า หาความรู้ได้อย่าหลากหลาย 
รักการเรียนและมีคุณลักษณะตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

ควบคู่คุณธรรม หมายถึง เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมความดี การประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม 
ท้ังด้านทางกาย วาจา และทางใจ ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เอกลักษณ์     

“คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยความสุข” 
คุณธรรมน าชีวิต หมายถึง ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการน าคุณธรรมมาใช้ ในการเรียนและ  

การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
พัฒนาศิษย์ด้วยความสุข หมายถึง โรงเรียนและครูผู้สอน ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามความต้องการ มีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมอย่างมีความสุข 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

“รับผิดชอบดี  มีความซื่อสัตย์  ปฏิบัติพอเพียง” 

ปรัชญาโรงเรียน 
สุวิชา โน ภว  โหติ หมายถึง ผู้มีวิชาดีเป็นผู้เจริญ 

ค าขวัญโรงเรียน 
“ความรู้คู่คุณธรรม น าวิชาการ” 

ปณิธานโรงเรยีน 
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นสากล” 

 
วัฒนธรรมโรงเรียน 

“อ่อนน้อม น่ารกั ภักดี” 

 



 ๑๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

สีประจ าโรงเรยีน 
“ม่วง - เขียว” 

สีม่วง หมายถึง ความมีเกียรติยศช่ือเสียง มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดและสร้างสรรค์ และมีความ
จงรักภักดี 

สีเขียว หมายถึง มีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษา รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสีประจ า
โรงเรียนของมูลนธิิไทยรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

    ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๒ ๓๓ - ๑๑ ๑ ๔๗ 

 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน  
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. การบริหารการศึกษา ๒ - 
๒. การศึกษาปฐมวัย ๑๓ ๒๐ 
๓. คณิตศาสตร์ ๕ ๒๐ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๑๙ 
๕. ภาษาไทย ๗ ๒๐ 
๖. ภาษาอังกฤษ ๕ ๑๙ 
๗. สังคมศึกษา ๓ ๑๘ 
๘. การงานอาชีพ ๓ ๑๘ 
๙. ศิลปะ ๓ ๑๘ 
๑๐.สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๐ 

รวม ๔๙ - 
 
 
 
 
 

6%

65%

29%

ม.๖ ปริญญาตรี ปริญญาโท



 ๑๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

    ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมทั้งหมด ๗๗๒ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

(คน) ชาย หญิง 
อนุบาล ๒ ๓ ๒๓ ๒๘ ๕๑ ๑๗ 
อนุบาล ๓ ๓ ๔๒ ๔๐ ๘๒ ๒๗ 

รวม ๖ ๖๕ ๖๘ ๑๓๓ ๒๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๓๔ ๓๔ ๖๘ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๔๔ ๓๘ ๘๒ ๒๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๔๕ ๔๗ ๙๒ ๓๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๔๘ ๓๐ ๗๘ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๕๐ ๔๑ ๙๑ ๓๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๕๖ ๔๑ ๙๗ ๓๒ 

รวม ๑๘ ๒๗๗ ๒๓๑ ๕๐๘ ๒๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๗ ๑๕ ๕๒ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๒๗ ๑๕ ๔๒ ๔๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๒๗ ๑๐ ๓๗ ๓๗ 

รวม ๔ ๙๑ ๔๐ ๑๓๑ ๓๓ 
รวมทั้งหมด ๒๘ ๔๓๓ ๓๓๙ ๗๗๒ ๒๘ 

 

 
 

 

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ปฐมวัย ๑๔๘ คน ๑๔๑ คน ๑๓๓ คน 
ประถมศึกษา ๕๓๓ คน ๕๒๐ คน ๕๐๘ คน 
มัธยมศึกษา ๑๒๐ คน ๑๒๓ คน ๑๓๑ คน 



 ๑๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

   ๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

พัฒนาการ 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ 

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๑๑๕ ๘๕.๑๙ ๑๙ ๑๔.๐๗ ๑ ๐.๗๔ 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ๑๑๓ ๘๓.๗๐ ๒๑ ๑๕.๕๖ ๑ ๐.๗๔ 
ด้านสติปัญญา ๑๑๘ ๘๗.๔๑ ๑๖ ๑๑.๘๕ ๑ ๐.๗๔ 
ด้านสังคม ๑๑๐ ๘๑.๔๘ ๒๕ ๑๘.๕๒ - - 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ

ด้านสติปัญญา

ด้านสังคม

ร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป เท่ากับ ๘๔.๔๕ 

 

 



 ๑๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ป.๑ 55 56 55 52 52 59 60 55 53 59 59 46 
ป.๒ 42 56 47 59 49 90 66 69 56 67 58 56 
ป.๓ 55 46 53 39 59 82 85 82 64 72 57 72 
ป.๔ 59 43 62 66 70 71 72 72 51 60 68 72 
ป.๕ 53 53 63 74 70 84 68 80 50 75 68 77 
ป.๖ 86 72 77 82 51 72 93 89 54 61 90 92 
ม. ๑ 21 20 22 36 40 44 37 49 23 50 48 40 
ม. ๒ 8 21 16 30 25 28 29 34 17 41 30 29 
ม. ๓ 17 15 18 16 19 27 25 25 14 26 25 26 
รวม 396 382 413 454 435 557 535 555 382 511 503 510 

 

 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาได้ระดับ ๓ ขึน้ไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๒๔ 

 



 ๑๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 

 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.๑ ๖๓ - 6 23 34 57 90.48 
ป.๒ ๗๒ - 11 28 33 61 84.72 
ป.๓ ๘๗ - 2 49 36 85 97.70 
ป.๔ ๗๒ -  23 49 72 100.00 
ป.๕ ๙๐ - 5 43 42 85 94.44 
ป.๖ ๙๓ -  12 81 93 100.00 
ม.๑ ๕๑ - 13 27 11 38 74.51 
ม.๒ ๔๔ - 6 27 11 38 86.36 
ม.๓ ๒๘ - 3 19 6 25 89.29 
รวม ๖๐๐ - 46 251 303 ๕๕๔ ๙๐.๘๓ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

90.48
84.72

97.70 100.00
94.44

100.00

74.51

86.36 89.29

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ได้ระดับ “ดี” ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ระดับ “ดี” ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 ๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 
 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.๑ ๖๓ - ๓ ๑๔ ๔๖ ๗๒ 95.24 
ป.๒ ๗๒ ๑ - ๗ ๖๔ ๔๘ 98.61 
ป.๓ ๘๗ - - ๑ ๘๖ ๗๒ 100.00 
ป.๔ ๗๒ - - ๙ ๖๓ ๘๓ 100.00 
ป.๕ ๙๐ - ๓ ๒๒ ๖๕ ๙๒ 96.67 
ป.๖ ๙๓ - - ๑๗ ๗๖ ๘๒ 100.00 
ม.๑ ๕๑ - ๖ ๑๔ ๓๐ ๓๒ 86.27 
ม.๒ ๔๔ - ๖ ๒๐ ๑๖ ๓๕ 81.82 
ม.๓ ๒๘ - - ๔ ๒๔ ๓๙ 100.00 
รวม ๖๐๐ - ๑๘ ๑๐๘ ๔๗๐ ๕๗๘ 95.40 
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86.27
81.82

100.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้ระดับ “ดี”ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ระดับ “ดี” ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 ๒๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 
 

  

 
 
   
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ได้ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร - 68 263 269 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ความสามารถในการคิด - 99 291 210 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 63 265 269 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 63 249 288 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 40 254 306 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 



 ๒๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 

 

 

 
 
 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต

การใช้เทคโนโลยี

ดีเยี่ยม 41.94 30.11 41.94 35.48 44.09

ดี 51.61 50.54 50.54 53.76 48.39

ผ่าน 6.45 19.35 7.53 10.75 7.53

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ของผู้เรียนช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร - 6 48 39 
๒. ความสามารถในการคิด - 18 47 28 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 7 47 39 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 10 50 33 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 7 45 41 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑  

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 ๒๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 
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การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี
ดีเยี่ยม 35.71 21.43 42.86 64.29 53.57

ดี 50.00 67.86 46.43 35.71 46.43

ผ่าน 14.29 10.71 10.71 10.71 0.00

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร - 4 14 10 
๒. ความสามารถในการคิด - 3 19 6 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 3 13 12 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 3 10 18 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - 13 15 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑  

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 ๒๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

๑.๕ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

 

๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 

 



 ๒๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา  
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๗๗.๔๔ ๗๕.๖๑ -๑.๘๓ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๔.๒๐ ๘๐.๐๙ +๕.๘๙ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๗๕.๘๒ ๗๗.๘๕ +๒.๐๓ 

 

 
 

 



 ๒๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

  
   ๑.๖ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)    
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 
 

 
 



 ๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 
 

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
ปีการศึกษา  

๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคณิตศาสตร์ ๓๔.๒๓ ๕๖.๔๑ +๒๒.๑๘ 
ด้านภาษาไทย ๔๕.๙๑ ๗๐.๙๙ +๒๕.๐๘ 
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน ๔๐.๐๗ ๖๓.๗๐ +๒๓.๖๓ 

 

 



 ๒๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

    ๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 



 ๒๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

 
๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 
 



 ๓๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 

 
 



 ๓๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
 

 
 

 



 ๓๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับปฐมวัย 

 

 

 

๑. ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุ ผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ๑) มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ท่ีดีผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน อาทิเช่น การด่ืมนม การเข้าห้องน ้า การรับประทานอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน เป็นต้น พร้อมทั งมีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการดูแลรักษา
ความสะอาดร่างกายของตนเองอยู่เสมอ มีการจดบันทึกข้อมูลของเด็กแต่ละคนลงในแบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ มีการช่ังน ้าหนัก วัดส่วนสูงของเด็กเป็นรายบุคคลทุกเดือนและบันทึกผลลงในแบบบันทึกน ้าหนัก
ส่วนสูงประจ้าเดือน พร้อมสรุปผลการเจริญเติบโตของเด็กท่ีมีน ้าหนักตามเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ และต้่ากว่า
เกณฑ์ มีการรวบรวมจ้านวนเด็กท่ีมีน ้าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต้่ากว่าเกณฑ์มาปรับพฤติกรรม โดยให้ความรู้ใน
ด้านโภชนาการ เพื่อช่วยให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกการออกก้าลังกายอย่างถูกต้อง มีการทดสอบ 
สมรรถภาพทางกาย มีตารางกิจวัตรประจ้าวันท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื อใหญ่
กล้ามเนื อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม และกิจกรรมกลางแจ้ง นอกจากนี ครูได้จัดท้าแผนการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้รายสัปดาห์และสถานศึกษายังได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กเพิ่ มเติมได้แก่
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม cooking กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูมีการประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
ตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ กิจกรรมดูแลช่วยเหลือเด็ก กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เด็กรู้ถึงโทษของส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา สภาวะการเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัยลงใน
หน่วยการเรียนรู้ อาหารดีมีประโยชน์ ร่างกายของฉัน และปลอดภัยไว้ก่อน จากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๒) มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็กมีอารมณ์ และจิตใจท่ีดีผ่านการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานหลังเคารพ
ธงชาติ มีการฝึกสมาธิ เพื่อเตรียมความพร้อมส้าหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมต่อไป กิจกรรมน้าเต้นในตอนเช้า 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 

 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 



 ๓๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

กิจกรรมจิตรกรน้อยท่ีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กได้วาดภาพ
ระบายสี ฉีก ตัด ปะ ปั้นดินน ้ามัน ประดิษฐ์รูปภาพ และผลงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนช่ืนชมศิลปะเมื่อท้าเสร็จ
แล้วครูผู้สอนก็จะน้าผลงานมาจัดแสดงเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองทั งส่งเสริมแรง
กระตุ้นด้วยการช่ืนชม ยินดี ยกย่อง ให้ก้าลังใจในการท้างาน มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เด็กมีความนอบน้อมและความสุภาพ รวมทั ง
ค่านิยม ๑๒ ประการ ผ่านการอบรมยามเช้า และกิจกรรมโตไปไม่โกง ตามหลักสูตรต้านทุจิตศึกษา เป็นต้น
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้ค้นคว้าสนุกสนาน และมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ มีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี  ท้าให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตท่ีดี จากการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจให้กับเด็กมา
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ๓) มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลายครู

จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็กรายบุคคล รายกลุ่ม เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตร  
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยมีการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีวินัยเป็นสมาชิกท่ีดีขอสังคม
โดยการฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ้าวัน มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแลรักษาส่ิงของ
เครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม รู้จักประหยัดน ้า ประหยัดไฟฟ้า รู้จักการรับประทานอาหารให้หมดจานไม่
เหลือทิ ง และรู้จักเช่ือฟังค้าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์โดยฝึกผ่านกิจกรรมประจ้าวัน เช่น การเข้าแถว
เคารพธงชาติ การเดินแถว ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
รู้จักรอคอยในการเล่นและการท้างานร่วมกับเพื่อน ๆ มีการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้เด็กรู้จักความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ ได้แก่ การจัดงานวันไหว้ครู วันแม่  วันพ่อ มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ผ่านกิจวัตรประจ้าวัน กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ท่ีส่งเสริมมารยาทในการไหว้การเดินผ่านผู้ใหญ่ 
และการรับของตามมารยาทไทยอย่างสม่้าเสมอ มีการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนละ ๑ ครั ง  
จัดงานวันส้าคัญทางศาสนา เช่น การแห่เทียนในวันเข้าพรรษา กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี ส่งผลให้เด็กมีทักษะ  
ด้านสังคม รู้จักการช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม จากการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมให้กับเด็กมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๔) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน เกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู้  
มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ มีทักษะในการส่ือสาร และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย โดยครู 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ทั งภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) จัดให้มีการเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัดการเรียนการสอน 



 ๓๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ตามรูปแบบ ON-SITE,  
ON-AIR, ON-LINE, ON-DEMAND และ  ON-HAND และ ใช้  Platform ใน การ จัดป ระสบ ก ารณ์ และ 
การส่ือสาร และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะทางภาษา อาทิเช่น 
กิจกรรมจิตรกรน้อย กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง เป็นต้น ครูจัดการเรียน
การสอนตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องราวทั ง ๔ สาระ โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้จาก
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม จากการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างต่อเนื่อง  
ตลอดปีการศึกษา พบว่า เด็กมีทักษะในการส่ือสาร ใช้ภาษาส่ือสารได้ดีเหมาะสมกับวัย รู้จักการแสวงหา
ความรู้จากส่ิงรอบ ๆ ตัวได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ เด็ก 
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

จากการท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ได้วางแผนการด้าเนินงานโครงการ และ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการทั ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย ได้ด้าเนินการตามแผนตรวจสอบติดตามผลการ 
ด้าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เด็กมีพัฒนาการทั ง ๔ ด้านอยู่ใน 
ระดับดีเลิศ และในภาพรวมของพัฒนาการทุกด้านสูงกว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก้าหนด ดังแสดงไว้ในตาราง  
ต่อไปนี  

ตารางแสดงผลพัฒนาการ ๔ ด้าน ของเดก็ปฐมวัย ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวนเด็ก 

คิดเป็นร้อยละ ระดับคุณภาพ 
เต็ม ๓ ๒ ๑ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (มฐ.๑) 

๑๓๕ ๑๑๕ ๑๙ ๑ ๘๕.๑๘ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ 
แสดงออกทางอารมณ์ได้ (มฐ.๒) 

๑๓๕ ๑๑๓ ๒๑ ๑ ๘๓.๗๐ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม (มฐ.๓) 

๑๓๕ ๑๑๘ ๑๖ ๑ ๘๗.๔๑ ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ (มฐ.๔) 

๑๓๕ ๑๑๐ ๒๕ - ๘๑.๔๘ ดีเลิศ 

ผลเฉลี่ย ๘๔.๔๔ ดีเลิศ 

ภาพรวมผลประเมินพัฒนาการ ดีเลิศ 
 
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

  ๑) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๒) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๓) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั ง ๔ ด้าน 
  ๔) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
  ๕) ตารางกิจกรรมประจ้าวัน 
  ๖) บันทึกการด่ืมนม/การแปรงฟัน 
  ๗) บันทึกน ้าหนัก/ส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
  ๘) ข้อตกลงของห้องเรียน 
  ๙) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
  ๑๐) รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 



 ๓๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๓. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสม
ตามวัย 
๒. เด็กมีอารมณ์ท่ีร่าเริงแจ่มใส และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
๓. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
๔. เด็กมีสติปัญญาและเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ้าวันได้เป็นอย่างดีตามวัย 

๑. ส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
ท่ีเกิดจากการอ่านและแสวงหาความรู้ 
๒. การปลูกฝังสุขนิสัยท่ีดี การใช้วาจา การกล่าว
ขอบคุณ ขอโทษ การรับประทานอาหาร  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท้าแผน
ประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด การคิดรวบยอด 
เพิ่มมากขึ น 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ผังกราฟิก  เพื่อให้ผู้เรียนได้ 
ฝึกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ น 
  ๒) ควรจัดท้าโครงการ/กิจกรรมด้านการสร้างสุขนิสัย คุณลักษณะและค่านิยม ๑๒ ประการ 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ น 
  ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดท้าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด และ 
ความคิดรวบยอด ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  ๔) จัดหาส่ือเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียน ทั ง ๔ ด้าน เพิ่มขึ น 
 
 
 

๑. ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุ ผลการประเมินตนเอง 

๒.๑  กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สอดคล้องตาม 
แนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง มีการน้าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นวัตกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีการส้ารวจ 
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย พร้อมทั งน้าข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการน้าหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องชุมชนของฉัน โดยครูผู้สอนน้าหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์ เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
ผ่านหน่วยการเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี พร้อม 
ให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ นอกจากนี สถานศึกษาได้จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ 
เรียนรู้ของเด็กทั งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมเปิด 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



 ๓๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

โอกาสให้เด็กออกไปเรียนรู้ในชุมชนใกล้เคียง รวมทั งการให้เด็กได้เลือกส่ิงท่ีเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง  
ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรม ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และร่วมเสนอแนวคิดท่ี 
เป็นประโยชน์ ผ่านส่ือเทคโนโลยี เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน แอปพลิเคช่ัน Line 

๒) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีกระบวนการในการคัดเลือก สรรหา และจัดสรร 

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง ผ่านกระบวนการทดสอบสอน 
ทดลองงาน นิเทศการสอนจากครูพี่เลี ยง เพื่อนครู และผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันโรงเรียนมีบุคลากรครู 
ท่ีจบการศึกษาปฐมวัยโดยตรง จ้านวน ๑๐ คน มีครูพี่เลี ยงท่ีมีประสบการณ์มากกว่า ๑๐ ปีขึ นไป และได้รับ 
การอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

๓) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีการพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูมีความ 

เช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ สามารถออกแบบการจัดกิจกรรม และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา  มีการตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัด 
ประสบการณ์ท่ีครูต้องวางแผนการจัดกิจกรรม น้าส่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) ทุกวันจันทร์ 
และบันทึกผลการจัดกิจกรรมหลังการจัดประสบการณ์ส่งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ งานวิจัยซึ่งครูส่งอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง นอกจากนี สถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างสม่้าเสมอ ส่งเสริม 
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพให้เข้าอบรมในสาขาท่ีสอน พร้อมบันทึกรายละเอียด
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่ิงท่ีจะน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก เพื่อนครู และสถานศึกษา 
ลงในแบบบันทึกการอบรม สัมมนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพโดยมีกิจกรรมการอบรม 
ให้ความรู้ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยครูน้าความรู้และประสบการณ์ ท่ีได้รับจากค้าแนะน้ามาปรับปรุงแก้ไขในห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ การประกวดห้องเรียนดี ห้องเรียนคุณภาพของครูทุกห้องเรียนและเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพของตนเอง 

๔) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีการจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง 

รอบด้าน สภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอกห้องเรียน สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ เด็กจะมีพื นท่ีใช้สอย 
ส่วนตัวส้าหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมการเรียนรู้ อย่างน้อย ๕ มุม ได้แก่ มุมบล็อก 
มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะสร้างสรรค์ และมุมเกมการศึกษา มีการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักในเรื่อง 
ความปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมผ่านหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก  มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มีลาน 
เอนกประสงค์ให้เด็กได้ท้ากิจกรรมในร่ม มีสนามเด็กเล่นท่ีมีความปลอดภัย เหมาะสมกับวัยของเด็ก อาคาร 
เรียนมีรั วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ีสามารถตรวจสอบได้ จัดให้มีพื นท่ีส้าหรับแปรงฟัน 
ล้างมือ ท้าความสะอาดร่างกาย ห้องน ้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก ซึ่งสถานศึกษามี 



 ๓๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ระบบการซ่อมบ้ารุง ดูแล รักษา สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้สภาพแวดล้อมของ 
สถานศึกษาสวยงาม พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมทั งมีความปลอดภัยส้าหรับเด็ก 

๕) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ได้จัดส่ิงอ้านวยความสะดวกและให้บริการส่ือ วัสดุ 

อุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ครูน้าไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้  และ 
แสวงหาความรู้ส้าหรับเด็ก และครูได้ใช้ในการพัฒนาตนเองอาทิเช่น  คอมพิวเตอร์  แฟรชไดร์  โทรทัศน์ 
กล้องถ่ายรูป และส่ือส้าหรับเด็กอาทิเช่น ส่ือการเรียนรู้ เกม เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์ส้าหรับกิจกรรมศิลปะ 
สร้างสรรค์ อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการเรียนรู้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั งห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดย 
สถานศึกษาได้จัดท้าทะเบียนส่ือ มีการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศการบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล มีบอร์ดข้อมูล/ 
ข่าวสาร สารสนเทศ ข่าวสารตามหน่วยการเรียนรู้ สานสัมพันธ์บ้านและสถานศึกษา และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
นอกจากนี มีการติดตามประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์ และประเมินจากสภาพความเป็นจริง เพื่อน้าผลมา 
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

๖) มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ได้ด้าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลักการ 
มีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานศึกษาได้ก้าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัยโดยน้า นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
ระยะยาว ๔ ปี และน้าผลจากการด้าเนินงานในปีท่ีผ่านมามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดท้าเป็นแผนปฏิบัติการ 
ประจ้าปี มีโครงการ/กิจกรรม/งาน อย่างชัดเจนครอบคลุมงานต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาได้ด้าเนินงาน แบ่งการ 
บริหารงานเป็น ๔ ด้าน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป ใช้ระบบ PDCA ตาม 
รูปแบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ THAIRATH 4H MODEL ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ 
ธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า มีการจัดท้าปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อก้าหนดกรอบระยะเวลาในการด้าเนินงานต่าง ๆ ให้ 
ชัดเจน และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจ้าปีตามกรอบระยะเวลา 
ของการด้าเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีก้าหนด จัดท้ารายงานประจ้าปีท่ีเป็นรายงานประเมินผลการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน้าผลการด้าเนินงานไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป มีระบบ 
โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปเป็นอย่างดีมีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน 
และเย่ียมชมสถานศึกษา รวมทั งผู้ปกครองไว้วางใจน้าบุตรหลานมาศึกษาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



 ๓๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตัวบ่งชี ้
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 85.00 ดีเลิศ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั นเรียน 90.00 ดีเลิศ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 80.00 ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  85.00 ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 85.00 ดีเลิศ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 85.00 ดีเลิศ 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ดีเลิศ 
 
๒.๒ หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการพัฒนา 

  ๑) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๒) แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
  ๓) โครงสร้างการบริหารงาน 
  ๔) ค้าส่ังการมอบหมายงานต่างๆ 
  ๕) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตัวชี วัด 
  ๖) บันทึก/รายงาน การเข้ารับการอบรม พัฒนาของครูและบุคลากร 
  ๗) โครงการ/กิจกรรม 
  ๘) ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

๙) ทะเบียนส่ือ 
  ๑๐) รายงานการประเมินตนเองประจ้าปี 
  ๑๑) รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

๓. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการนักเรียน 
ทั ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
๒. มีครูและบุคลากร ครบชั นและเพียงพอ 
๓. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ 
บุคลากรให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการ 
การดูแลเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา 
๔. มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียน
เหมาะสม เพียงพอกับจ้านวนนักเรียน 
๕. สถานศึกษามีการแบ่งการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน
และมีการกระจายอ้านาจการบริหาร 

๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความเช่ียวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ และมีวิทยฐานะท่ีเพิ่มสูงขึ น 
๒. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ให้มีจ้านวน
ท่ีเพียงพอในการพัฒนาการนักเรียนทั ง ๔ ด้านและ
ตรงตามความต้องการ 
 



 ๓๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑) ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การส่งเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
  ๒) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดท้าผลงานในการเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงขึ น 
  ๓) จัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมและครบ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั ง ๔ ด้าน 

 

๑. ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
๒. ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน  ผลการประเมินตนเอง 

๒.๑  กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ๑) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ครูได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการในทุก ๆ 
ด้าน ทั งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์บ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการ 
พัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส้าคัญ โครงการหนูน้อย 
รักการอ่าน โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริม 
สุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน มีกิจกรรมอบรมพัฒนาครู ส่งเสริมให้ครูจัดท้าส่ือ นวัตกรรม ผ่านการอบรม 
การผลิตส่ือ และการพัฒนางานวิจัยในชั นเรียน มีการนิเทศการจัดประสบการณ์อย่างสม่้าเสมอจากเพื่อนครู 
การด้าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ครูมีความรู้ความความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี สถานศึกษาได้ก้าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาก้าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตร และน้ามาออกแบบ 
วางแผนการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และกิจกรรม 
ต่าง ๆ ท่ีครูจัดให้กับเด็กอย่างหลากหลาย พร้อมกันนี ครูมีการประเมินพัฒนาการของเด็กทุกด้านเป็นระยะ  
อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ 

๒) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และ 
ฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยผ่านกระบวนการท้าโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยง 
บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน (Outdoor) กิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น 
กิจกรรมเหล่านี ส่งผลให้เด็กสามารถสรุปองค์ความรู้ และสามารถน้าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 



 ๔๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ได้ฝึกทักษะ แสดงออก น้าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท้าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ 
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 

๓) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

ทั งในและนอกห้องเรียนท่ีเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียน การท้าป้าย 
นิเทศ การมีส่วนร่วมก้าหนดข้อตกลงในห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดส่ิงของเครื่องใช้ 
ต่าง ๆ มีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจของเด็กแต่ละคน นอกจากนี ครู 
ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบัน เช่น  คอมพิวเตอร์ เกมการศึกษา และน้า 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ 
ความรู้ในเรื่องท่ีเด็กสนใจ เป็นต้น ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้ ในท้องถิ่นของ 
ตนเอง เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

๔) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินเด็กอย่างหลากหลาย และประเมินเด็กตามสภาพจริงมีขั นตอน 
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย และเหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน การสังเกต 
การส้ารวจ การพูดคุยสัมภาษณ์ แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก สมุดบันทึกเด็กเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลงาน 
เด็ก แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นต้น และน้าข้อมูลท่ีได้จากการ 
ประเมินพัฒนาการของเด็กมาวิเคราะห์โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องน้ามาใช้จัด 
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ดังแสดงผลตามตารางต่อไปนี  

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคัญ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ตัวบ่งชี  
จ้านวนครู ร้อยละที่ได้ 

(คะแนน ๕-๓) 
ระดับ

คุณภาพ เต็ม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๙ ๕ ๑ ๒ ๑ - ๘๘.๘๘ ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๙ ๖ ๑ ๑ ๑ - ๘๘.๘๘ ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

๙ ๔ ๓ ๑ ๑ - ๘๘.๘๘ ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

๙ ๖ ๒ - ๑ - ๘๘.๘๘ ดีเลิศ 

ภาพรวมผลประเมินตามมาตรฐานที่ ๓ ๘๘.๘๘ ดีเลิศ 

 



 ๔๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
๑) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ๒) ส่ือการสอน/เทคโนโลยีการศึกษา 
  ๓) มุมประสบการณ์ต่างๆ 
  ๔) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๕) แบบบันทึกประเมินพัฒนาการของเด็ก 
  ๖) สมุดรายงานประจ้าตัวเด็กนักเรียน 
  ๗) ชิ นงาน/ผลงานนักเรียน 
  ๘) งานวิจัยในชั นเรียนของครู 
  ๙) บรรยากาศห้องเรียน/ข้อมูลสารสนเทศประจ้าห้องเรียน 
  ๑๐) โครงการ/กิจกรรม 
  ๑๑) รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

๓. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เด็กมีพัฒนาการทั ง ๔ ด้านอย่างสมบูรณ์และ
สมดุลตามวัยและตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. ครูและบุคลากร เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดท้าแผน
ประสบการณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
เด็กเป็นส้าคัญ 
๓. สภาพแวดล้อม บรรยากาศห้องเรียน มีสภาพ 
เอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔. มีการประเมินพัฒนาการนักเรียนทั ง ๔ ด้าน
ครบถ้วนน้าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์ 

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท้า/จัดหาส่ือการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน เพิ่มขึ น 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในวิธีการ/แนวทาง/เทคนิค 
ท่ีหลากหลายมากขึ น 
๓. พัฒนา/จัดหาเครื่องเล่นภาคสนามให้มีความ
เหมาะสมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านร่างกาย 
 
 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาและเรียนรู้เทคนิควิธีหรือแนวทางในการสร้าง 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  ๒) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในการจัดท้าหรือผลิตส่ือการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ท่ีพัฒนาการนักเรียนทั ง ๔ ด้านอย่างหลากหลาย 

๓) พัฒนาและจัดหาเครื่องเล่นภาคสนามท่ีส่งเสริมการพัฒนาการด้านร่างกายให้นักเรียน  
ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 

 



 ๔๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุ ผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมให้ครู
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยการด้าเนินงาน/กิจกรรมท่ีสอดคล้องภายใต้
สถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า2019 จัดท้าส่ือนวัตกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่งานการท้าคลิปการสอน
ทั ง 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั นโดยได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนวิเคราะห์
มาตรฐานตัวชี วัดควรรู้และต้องรู้เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั นโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จึงก้าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียนจ้านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค้านวณ รวมทั งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพื นฐาน เจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ส้าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก้าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี วัดของหลักสูตร  
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่
ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั งแบบการเรียนทั ง ๕ รูปแบบคือ ๑) แบบ ON-SITE ด้าเนินการได้ในกรณี
ท่ีโรงเรียนอยู่ ในพื น ท่ีปลอดภัย โดยมีมาตรการรองรับเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
๒) แบบ ON-AIR  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบส่ือสารช่องทางหลัก โดยส่งสัญญาณ
ครูผู้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนวังไกลกังวลอ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางส่ือสารหลัก  คือ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 ๔๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) ๓) แบบ ON Demand  ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(NEW DLTV) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว มีครูสอนจากต้นทางสามารถเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ทั งอินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ อุปกรณ์ปลายทางท่ีต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , 
Computer, Tablet,  Smartphone,  Smart TV, ผ่าน App DLTV ผ่านเว็บไซต์ DLTV.ac.th, Youtube  
ผู้เรียนสามารถรับชมซ ้าและย้อนหลังได้ ๔) แบบ ONLINE ใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ผ่านระบบ Web Conference เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองทาง ท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับชั น
มัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ Google App For Education , Microsoft Office 365 For Education, 
DEEP, Zoom, Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรมประยุก ต์อื่ นๆ ตามความเหมาะสม
รายบุคคล และ ๕) แบบ ON HAND ครูผู้สอนแจกใบงาน แบบฝึกหัด ให้กับนักเรียนไปท้าท่ีบ้าน การค้นคว้า
จากหนังสือเรียน เรียนเรียนรู้ทั งรูปแบบการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส้าคัญท่ีสุด  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั น พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน้าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ครูเน้นการใช้ค้าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ครูท้างานวิจัยในชั นเรียน จากผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษาปีท่ี ๑ อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมิน
การทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน และมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
ในทุกกลุ่มสาระ ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นอกจากนี ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาท
ของสังคม  
 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละวิชา (๑๒ วิชา) ของนักเรียนชั นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๑ – ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๔ ผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ ๗๕.๖๑ ด้านการอ่าน 
รู้เรื่อง ร้อยละ ๘๐.๐๙ เฉล่ียทั ง ๒ ด้าน ร้อยละ ๗๗.๘๕ ผลการประเมินความสามารถพื นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๕๖.๔๑ ด้านภาษาไทย ร้อยละ ๗๐.๙๙ 
เฉล่ียทั ง ๒ ด้าน ร้อยละ ๖๓.๗๐ ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิชาภาษาไทย ร้อยละ ๕๓.๕๓ วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๓๖.๘๘  
วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๓๗.๓๒ วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๔๔.๒๐ และผลการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วิชาภาษาไทย ร้อยละ ๖๒.๕๐  
วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๑๙.๒๘ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๘.๘๑ วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๒๔.๘๒ 

 



 ๔๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

จ านวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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ป.๑ 55 56 55 52 52 59 60 55 53 59 59 46 
ป.๒ 42 56 47 59 49 90 66 69 56 67 58 56 
ป.๓ 55 46 53 39 59 82 85 82 64 72 57 72 
ป.๔ 59 43 62 66 70 71 72 72 51 60 68 72 
ป.๕ 53 53 63 74 70 84 68 80 50 75 68 77 
ป.๖ 86 72 77 82 51 72 93 89 54 61 90 92 
ม. ๑ 21 20 22 36 40 44 37 49 23 50 48 40 
ม. ๒ 8 21 16 30 25 28 29 34 17 41 30 29 
ม. ๓ 17 15 18 16 19 27 25 25 14 26 25 26 
รวม 396 382 413 454 435 557 535 555 382 511 503 510 

 

 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาได้ระดับ ๓ ขึน้ไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๒๔ 

 



 ๔๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

 

 
ระดับชั้น จ านวน

นักเรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.๑ ๖๓ - 6 23 34 57 90.48 
ป.๒ ๗๒ - 11 28 33 61 84.72 
ป.๓ ๘๗ - 2 49 36 85 97.70 
ป.๔ ๗๒ -  23 49 72 100.00 
ป.๕ ๙๐ - 5 43 42 85 94.44 
ป.๖ ๙๓ -  12 81 93 100.00 
ม.๑ ๕๑ - 13 27 11 38 74.51 
ม.๒ ๔๔ - 6 27 11 38 86.36 
ม.๓ ๒๘ - 3 19 6 25 89.29 
รวม ๖๐๐ - 46 251 303 ๕๕๔ ๙๐.๘๓ 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ได้ระดับ “ดี” ข้ึนไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ระดับ “ดี” ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



 ๔๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีการด้าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะ พฤติกรรม และค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก้าหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบ
ของโรงเรียน มีจิตอาสา โรงเรียนมีการจัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนรับผิดชอบท้า 
เขตบริเวณตอนเช้า ท้าความสะอาดห้องเรียน โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล
โรงเรียนสุจริต มี คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “รับผิดชอบดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติพอเพียง” 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามก้าหนด มีค่านิยม ๑๒ ประการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนั่งสมาธิ มีกิจกรรมคุณธรรมน้าชีวิต (สวดมนต์ทุกวันศุกร์)   
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต มีการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ได้ฝึ กฝน 
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพต่าง ๆ ตามความถนัด และความสนใจ มีการแนะแนวการศึกษา ทั งให้ผู้เรียน  
ได้เลือกเรียนและเลือกอาชีพตามความถนัดของตนเอง ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด
ต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด ได้รับอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) ท่ีถูกสุขลักษณะทาง
โภชนาการและมีประโยชน์ รักการออกก้าลังกาย ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้
ระดับ “ดี”ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ๙๐.๘๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดี”ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐ ผลการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ได้ระดับ “ดี
เย่ียม” คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๓ ได้ระดับ “ดี” คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ และได้ระดับ “ผ่าน” คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๒๐  

 

 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๖๓ - ๓ ๑๔ ๔๖ ๗๒ 95.24 
ป.๒ ๗๒ ๑ - ๗ ๖๔ ๔๘ 98.61 
ป.๓ ๘๗ - - ๑ ๘๖ ๗๒ 100.00 
ป.๔ ๗๒ - - ๙ ๖๓ ๘๓ 100.00 
ป.๕ ๙๐ - ๓ ๒๒ ๖๕ ๙๒ 96.67 
ป.๖ ๙๓ - - ๑๗ ๗๖ ๘๒ 100.00 
ม.๑ ๕๑ - ๖ ๑๔ ๓๐ ๓๒ 86.27 
ม.๒ ๔๔ - ๖ ๒๐ ๑๖ ๓๕ 81.82 
ม.๓ ๒๘ - - ๔ ๒๔ ๓๙ 100.00 
รวม ๖๐๐ - ๑๘ ๑๐๘ ๔๗๐ ๕๗๘ 95.40 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ระดับ “ดี” ขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 ๔๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้ระดับ “ดี”ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร - 68 263 269 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ความสามารถในการคิด - 99 291 210 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 63 265 269 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 63 249 288 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 40 254 306 ๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 ๔๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

 
 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
        ๑) หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒) หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาและหน้าท่ีพลเมือง 

๓) แผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๔) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๕) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๖) รายงานผลการทดสอบระดับชาติ NT, O-NET 
  ๗) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๘) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติต่างๆ 
  ๙) บันทึกการด่ืมนม/การแปรงฟัน 
  ๑๐) บันทึกน ้าหนัก/ส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
  ๑๑) ข้อตกลงของห้องเรียน 
  ๑๒) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
  ๑๓) แบบบันทึกความดี 
  ๑๔) รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

 

 

 

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ได้ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 ๔๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๓. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
๓.๑ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ส่ือสารและ
คิดค้านวณได้ตามหลักสูตรท่ีเรียน 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ตรงตามหลักสูตร 
๓. นักเรียนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าได้เหมาะสม 
กับระดับชั นท่ีเรียน 
๔. นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง มีภาวะ 
การเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย 
๕. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีจิตอาสา 
มีมารยาทและรู้จักการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีไทย 

๑. ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดค้านวณ การคิด
วิเคราะห์ การสรุปผล ให้นักเรียนมีทักษะมากขึ น 
๒. จัดท้าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในด้านส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความพอเพียง 
๓. พัฒนาทักษะการส่ือสารด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน 
๔.ครูต้องเตรียมการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค้านวณเป็นไปตาม 
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้าหนดในแต่ระดับชั น  

 ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ้าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา 
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง 
มีเหตุผล 

 ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั งด้วยตนเองและการท้างานเป็น 
ทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 

 ๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท้างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

 ๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื นฐานเดิม 
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 

 ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื นฐานในการ 
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชั นท่ีสูงขึ น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน 
กฎ กติกา 

 ๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส้านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า 
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั งภูมิปัญญาไทย 



 ๕๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

 ๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 
 

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนนุ ผลการประเมินตนเอง 

๒.๑) กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) มีกระบวนการจัดการและการจัดการคุณภาพของ 

สถานศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา น้าผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์ ศึกษา 
ข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน ร่วมวางแผน ก้าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก้าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีการปรับ  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี จัดท้าโครงสร้างการบริหาร ศึกษาการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาท่ีตรงตามสภาพปัญหา นโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด และความต้องการของโรงเรียน มีการก้ากับ 
ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ตามกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี  

๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลจากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ได้ด้าเนินการศึกษานโยบาย  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ได้ด้าเนินการก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตัวชี วัดอย่างชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ้าปี จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร 
งานบริหารท่ัวไป มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้หลักการ 
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) มีการ 
ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ้าปีอย่างชัดเจน ท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบาย บริบทของชุมชน และท้องถิ่น 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
มีการจัดท้าระบบบริหารจัดการ มีโครงสร้างการบริหาร แบ่งเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ มีการมอบหมาย 

งาน มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
น้าแผนไปปฏิบัติตามก้าหนดระยะเวลา มีการก้ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผล ตามรูปแบบ 
การบริหารโรงเรียนคุณภาพ THAIRATH 4H MODEL บริหารจัดการงานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) และยึด 
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ  
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า สามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาองค์กร 
อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
อย่างหลากหลาย โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ้าต้าบล โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในเครือมูลนิธิไทยรัฐ 
และจัดการศึกษามีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตามความรู้ความสามารถและตรงตามวิชาเอก มีระบบดูแล 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 



 ๕๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ช่วยเหลือนักเรียน การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม มีการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิไทยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 



 ๕๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

 
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน จัดท้าและปรับปรุง  

หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับสภาพความ 
ต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระ มีหลักสูตรท้องถิ่น (หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษา  
วิชาหน้าท่ีพลเมือง วิชามวยไทยโบราณขั นพื นฐาน) จัดรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสอนนักเรียน น้าส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ประยุกต์ ใช้ในการเรียนการ
สอน ครูก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีระบบแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดครูเข้าประจ้าชั นทุกชั น ทุกห้อง เพื่อให้ค้าปรึกษา  
แก่ผู้เรียน ครูจัดท้าวิจัยในชั นเรียน จัดให้นักเรียนฝึกนั่งสมาธิทุกตอนเช้าและตอนเท่ียงก่อนเข้าเรียน ออกตรวจ
เย่ียมบ้านนักเรียน ติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา มีการแนะแนว จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน 

อีกทั งยังมีมาตรการและแผนการด้าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ในหลายรูปแบบโดย 
บูรณาการ ทั งแบบ ON-SITE, ON-AIR, ONLINE, ON DEMAND และ ON HAND ใช้ Platform  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้
และปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ น 

 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสมรรถนะของสายงาน

ตามหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองการมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ มีความเท่าเทียมกัน 
จัดให้ครูและบุคลากรรวมกลุ่มในการพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีสอน เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ทุกคนจัดท้าวิจัยในชั นเรียน มีการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้
มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ น ครูประจ้าชั นได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ค้าแนะน้าปัญหา แก้ไขปัญหา และ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ นไป ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ Active learning มีการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ Application, Platform และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจักการเรียนรู้ 
มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเอื อต่อการจัดการเรียน 

การสอน มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม มีการปะเมินและประกวดห้องเรียนดีเด่น ประกวดโรงเรียนดีเด่น 
จัดปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ีให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

 
 



 ๕๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเทอร์เน็ต 

ไร้สายท่ัวบริเวณโรงเรียน ๕ จุด มีโทรทัศน์ ใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี ๓, 
ชั นประถมศึกษาปีท่ี ๖, ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓, และในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีการด้าเนินประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 

๑) โครงสร้างการบริหารงาน 
๒) แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
๓) รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ THAIRATH 4H MODEL 
๔) ค้าส่ังการมอบหมายงานต่างๆ 
๕) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตัวชี วัด 
๖) บันทึก/รายงาน การเข้ารับการอบรม พัฒนาของครูและบุคลากร 
๗) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
๘) ห้องปฏิบติัการต่างๆ 
๙) ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๑๐) รายงานการประเมินตนเองประจ้าปี 
๑๑) ข้อมูลสารสนเทศประจ้าห้องเรียน 
๑๒) รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบและชัดเจน 
๒. มีแผนปฏิบัติการ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ เป้าประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่น ตั งใจในการบริหาร
การศึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท้างาน 
๔. บรรยากาศและสภาพห้องเรียน แหล่งเรียนรู้  
มีความเหมาะสมและเอื อต่อการจัดการเรียนการสอน 

๑. พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีความเพียงพอ 
ต่อจ้านวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ น 
๒. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) ให้มากขึ น 
๓. พัฒนาครูให้ใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล 
ใช้ Platform  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดประเมินผล จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรโควิด-
19 มากขึ น 
๔. การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

 
 



 ๕๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) พัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ต่อความต้องการและตรง 

ตามจ้านวนนักเรียน 
๒) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา อบรม ศึกษาดูงาน ในด้านเทคนิควิธีการสอน 

การจัดท้าส่ือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มากขึ น 
๓) ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ให้มากขึ น 
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และสามารถยกระดับการ  

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสังคมยุคประเทศไทย ๔.๐ 
๕) จัดหาโทรทัศน์  ติดตั งให้ครบทุกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีมีความหลากหลายและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
๖) พัฒนาครูให้ใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากขึ น 
 

 

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุ ผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยการด้าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) จัด 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้าง 
รายวิชาหน่วยการเรียนรู้ เป้าหมายคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี วัดของ  
หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้เทคโนโลยีและ 
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
และน้าผลการประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวชี วัดด้านความรู้ ทักษะ 

กระบวนการ สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ คุณธรรม จริยธรรม 
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูออกแบบและจัดท้า 
แผนการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มี  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 



 ๕๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) และสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน  
การแสดงบทบาทสมมุติ การทดลอง การสืบเสาะหาข้อเท็จจริง และการน้าเสนอผลงาน คิดเป็น ท้าเป็น 
สามารถแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง ด้าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน้าผลท่ีได้มาปรับปรุงการ  
จัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน้าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  ครูจัดการเรียนรู้ เช่ือมโยง  
บรูณาการสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาหน้าท่ีพลเมือง และครูได้จัดท้าวิจัยในชั นเรียน 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ด้าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และหลากหลาย มีการวัดผล 
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และ 
ประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูมีการใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และ 

เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน้าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ น้าเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ผนวกเข้ากับส่ือในชั นเรียน มีการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน จัดท้าแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ครูมีการ  
ค้นคว้าภายในโรงเรียน และน้านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเป็นประจ้า ครูผู้สอนมีการ
เรียนรู้และสร้างส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (คลิปวีดีโอ, Youtube, Platform) เพื่อให้นักเรียนใช้เรียน
ออนไลน์ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

๓) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
จัดครูเข้าประจ้าชั นทุกชั น ทุกห้อง มีจ้านวน ๑-๒ คน/ห้อง เพื่อให้ค้าแนะน้า ปรึกษานักเรียน 

และดูแลนักเรียน ครูมีการบริหารจัดการชั นเรียน จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนในด้านความสะอาด ด้านการ 
จัดห้องเรียน ด้านการน้าเสนอข้อมูลทุกห้องเรียน นักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีการมอบหมายนักเรียน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติทุกคน มีโครงการประเมินห้องเรียน
คุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) แต่ละสายชั น ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน)
ระดับยอดเยี่ยม จ้านวน ๙ ห้องเรียน และได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) ระดับ
ดีเด่น จ้านวน ๑๘ ห้องเรียน 

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง  

การประเมินอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ ประเมิน 
การอ่านคิดวิเคราะห์ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน ประเมินความ 
สารมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ (National Test : NT) ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 



 ๕๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเนื อหาความรู้ ท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพ ทักษะ 
กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และน้าผลการประเมินกลับมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาผู้เรียน 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการจัดแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะ กิจกรรมในการเรียนการสอนนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ 

จัดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน้าความรู้ เนื อหา ประสบการณ์ แนวทางแก้ปัญหาผู้เรียน 
มาแลกเปล่ียนต่อกัน และเป็นข้อมูลในการน้าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนได้วิเคราะห์ผู้เรียน  
รายบุคคล มีการจัดท้าวิจัยในชั นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และน้าผลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ ศึกษาเอกสาร ต้ารา 
น้ามาใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ 
๑) แผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๒) ส่ือการสอน/เทคโนโลยีการศึกษา 
  ๓) ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด 
  ๔) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่างๆ 
  ๖) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๗) สมุดรายงานประจ้าตัวเด็กนักเรียน 
  ๘) ชิ นงาน/ผลงานนักเรียน 
  ๙) เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
  ๑๐) งานวิจัยในชั นเรียนของครู 
  ๑๑) บรรยากาศห้องเรียน/ข้อมูลสารสนเทศประจ้าห้องเรียน 

๑๒) โครงการ/กิจกรรม 
  ๑๓) รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

๓. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ครูผู้สอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วนโดยผ่านการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธี 
๒. ครูและบุคลากร เข้าใจปรัชญา หลักการ  
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา การจัดท้า
แผนการเรียนรู้ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๓. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง การคิด
การท้างานเป็นกลุ่ม มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
๔. มีการตรวจสอบ การวัดและประเมินผล ด้าน
ทักษะความรู้ ทักษะคุณลักษณะ และทักษะการ
ปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการวัดและ
ประเมินผล 

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท้า/จัดหาส่ือการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนในสถานการณ์ท่ีมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการ
พัฒนาทักษะการสอนในรูปแบบวิธีการใหม่ๆ 
๓. ส่งเสริมการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากรท้องถิ่น
เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนให้มากขึ น 
๔. ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพหรือความถนัดให้มี
หลากหลายและตรงตามความต้องการมากขึ น 
 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาในการจัดท้าหรือผลิตส่ือการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์

๒) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาและเรียนรู้เทคนิควิธีหรือแนวทาง ทักษะการ 
สอนรูปแบบวิธีใหม่ๆ 
  ๓) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน เรียนรู้แบบการปฏิบัติจริง 
(Active learning) ให้มากขึ น 

๓) น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
หรือความถนัดของนักเรียน 



 ๕๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

 ส่วนท่ี ๓ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 
๑. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒. สรุปผลการประเมิน 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล ๒ มีจ านวน
นักเรียน ๕๑ คน ช้ันอนุบาล ๓ มีจ านวนนักเรียน ๘๒ คน รวมท้ังหมด ๑๓๓ คน มีครูและบุคลากร จ านวน 
๑๒ คน จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ท้ังนี้ผลการ
ประเมินแต่ละมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒
กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินดังนี้ 

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายท่ีดี มีการตรวจสุขภาพร่างกายเด็ก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย มีแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง สรุปผลการเจริญเติบโตของเด็ก มีการปรับพฤติกรรม ให้ความรู้ในด้านโภชนาการ 
เพื่อช่วยให้เด็กได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การออกก าลังกายอย่างถูกต้อง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กิจวัตรประจ าวันท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสาน  
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่น  
ตามมุม และกิจกรรมกลางแจ้ง ครูยังได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กเพิ่มเติม ได้แก่ 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม cooking กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครูมีการประเมินผลพัฒนาการของเด็ก 
ตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ มีกิจกรรมดูแลช่วยเหลือเด็ก กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนให้เด็กรู้ถึงโทษของส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา สภาวะการเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัยลงใน 
หน่วยการเรียนรู้ 

การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กมีอารมณ์ และจิตใจท่ีดี จัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน หลังเคารพธงชาติ มีการฝึกสมาธิ กิจกรรมน าเต้นในตอนเช้า กิจกรรม  
จิตรกรน้อยท่ีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 



 ๕๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ปั้นดินน้ ามัน ประดิษฐ์รูปภาพ และผลงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนช่ืนชมศิลปะ ครูผู้สอนน าผลงานมาจัดแสดง  
เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีการช่ืนชมยินดี ยกย่อง ให้ก าลังใจในการท างาน  
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกลงสู่แผนการเรียนการสอน รวมท้ังค่านิยม ๑๒ ประการ 
การอบรมยามเช้า และกิจกรรมโตไปไม่โกง ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพจิตท่ีดี 

การพัฒนาการด้านสังคม การพัฒนาเด็กด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของเด็กราย 
บุคคล รายกลุ่ม ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย  
พัฒนาเด็กให้มีวินัยเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ฝึกให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบ รู้จักดูแล  
รักษาส่ิงของเครื่องใช้ของตนเองและส่วนรวม รู้จักประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า รู้จักการรับประทานอาหาร 
ไม่เหลือท้ิง และรู้จักเช่ือฟังค าส่ังสอนของพ่อแม่ ฝึกผ่านกิจกรรมประจ าวัน เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ  
การเดินแถว ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน ฝึกการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ด้วยตนเองรู้ จักรอคอยใน
การเล่นและการท างานร่วมกับเพื่อน ๆ จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้เด็กรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ และส่งเสริมให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  
และศาสนาท่ีตนนับถือ ผ่านกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ท่ีส่งเสริมมารยาทในการไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ 
และการรับของตามมารยาทไทยอย่างสม่ าเสมอ มีการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม จัดงานวันส าคัญทาง  
ศาสนา เช่น การแห่เทียนในวันเข้าพรรษา  

การพัฒนาด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการ 
อ่าน เกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ มีทักษะในการส่ือสารท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ครูจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน เช่น การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID–19) ตามรูปแบบ ON-SITE, ON-AIR, ON-LINE, ON-DEMAND และ ON-HAND ใช้ 
Platform ในการจัดประสบการณ์และการส่ือสาร และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ
และทักษะทางภาษา กิจกรรมจิตรกรน้อยกิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง 
เป็นต้น ครูจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชาต่าง ๆ 

๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มีการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการส ารวจความต้องการของ  
ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย น าข้อมูลมาวางแผนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์ เด็กได้เรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดี และครูประเมินผลการจัดการ 
เรียนรู้ทุกสัปดาห์ ได้จัดโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น  
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเปิด 
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โอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก  
ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และร่วมเสนอแนวคิด 

      มีครูผู้สอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จบการศึกษาปฐมวัยทุกคน และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการ
อบรมครบทุกช้ันเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       มีการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์สามารถออกแบบ 
การจัดกิจกรรม และประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการนิเทศการสอนภายใน 
สถานศึกษา มีการตรวจผลงานครู เช่น แผนการจัดประสบการณ์ท่ีครูต้องวางแผนการจัดกิจกรรม น าส่ง  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ (ฝ่ายวิชาการ) ทุกวันจันทร์ และบันทึกผลการจัดกิจกรรมหลังการจัดประสบ  
การณ์ส่งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่าง 
สม่ าเสมอ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพให้เข้าอบรมในสาขาท่ีสอน  
พร้อมบันทึกรายละเอียดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่ิงท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก
เพื่อนครู และสถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูอย่างมืออาชีพ กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา มีการจัดประกวดห้องเรียนดี ห้องเรียน
คุณภาพของครูทุกห้องเรียน 

      มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ เด็กจะมี 
พื้นท่ีใช้สอยส่วนตัวส าหรับจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมการเรียนรู้อย่างน้อย  ๕ มุม ได้แก่ 
มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะสร้างสรรค์ และมุมเกมการศึกษาส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนัก  
ในเรื่องความปลอดภัย จัดกิจกรรมผ่านหน่วยการเรียนรู้ของเด็ก มีแหล่งเรียนรู้รอบอาคารเรียน มีลาน 
อเนกประสงค์ให้เด็กได้ท ากิจกรรมในร่ม อาคารเรียนมีรั้วโดยรอบ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยท่ี  
สามารถตรวจสอบได้ จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ าห้องส้วม พร้อม  
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 

      จัดบริการส่ือ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อให้ครูน าไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเพียงพอต่อ 
การจัดการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ส าหรับเด็ก และครูได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง อาทิเช่น คอมพิวเตอร์  
แฟรชไดร์ โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป และส่ือส าหรับเด็ก อาทิเช่น ส่ือการเรียนรู้ เกม เพลง เครื่องเขียน อุปกรณ์ 
ส าหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อุปกรณ์ของเล่นตามมุมการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมท้ัง  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จัดท าทะเบียนส่ือ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  
มีบอร์ดข้อมูล/ข่าวสาร สารสนเทศ ข่าวสารตามหน่วยการเรียนรู้สานสัมพันธ์บ้านและสถานศึกษา และเว็บไซต์ 
ของโรงเรียน มีการติดตามประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์ และประเมินจากสภาพความเป็นจริง 

      สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยน า นโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าผลจากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์เพื่อ  
วางแผนจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี มีโครงการ/กิจกรรม/งาน อย่างชัดเจน ครอบคลุมงานต่าง ๆ ท่ี  
สถานศึกษาได้ด าเนินงาน แบ่งการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร 
งานบริหารท่ัวไป ใช้ระบบ PDCA ตามรูปแบบบริหารโรงเรียนคุณภาพ THAIRATH 4H MODELผู้บริหารยึด
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หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบธรรมาภิบาล จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อก าหนดกรอบระยะเวลา 
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี มีระบบโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการ  
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาการในทุก ๆด้าน 

ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โครงการ  
บ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษา โครงการ  
ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญ โครงการหนูน้อยรักการอ่าน โครงการมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดท าส่ือ  
นวัตกรรม ผ่านการอบรมการผลิตส่ือ และการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน มีการนิเทศการจัดประสบการณ์  
ก าหนดให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
ตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตร และออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์ 
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ครูประเมินพัฒนาการ 
ของเด็กทุกด้านเป็นระยะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

      ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เด็กเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการคิด 
โดยผ่านกระบวนการท าโครงงานและการวิจัยเป็นฐาน เด็กได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้  
และทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายได้แก่ การเรียนรู้ผ่าน  
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน (Outdoor) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
(Project Approach) และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กสามารถสรุปองค์ความรู้ และ 
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีได้ฝึกทักษะ กล้าแสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความ 
คิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท้ังในและ  
นอกห้องเรียนท่ีเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม เช่น การตกแต่งห้องเรียนการท าป้ายนิเทศ การมี  
ส่วนร่วมก าหนดข้อตกลงในห้องเรียน และการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ  มีมุม 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคนครูส่งเสริม สนับสนุนให้ 
เด็กเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ เกมการศึกษา เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ 
ในเรื่องท่ีเด็กสนใจ ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
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      ครูประเมินเด็กอย่างหลากหลาย และประเมินเด็กตามสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและ  
ประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมสอดคล้องกับ  
เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน เช่น การทดสอบสมรรถภาพ การสร้างผลงาน การสังเกตการส ารวจ 
การพูดคุยสัมภาษณ์ แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก สมุดบันทึกเด็กเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลงานเด็ก  
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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๑. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒. สรุปผลการประเมิน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๖๓๙ คน มีครูและ
บุคลากรจ านวนท้ังหมด ๓๔ คน จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ท้ังนี้ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน พบว่ามาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมาตรฐาน 
ท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปผลการประเมิน
ดังนี้ 

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)
โดยวิเคราะห์ตัวช้ีวัดควรรู้และตัวช้ีวัดต้องรู้ เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุข 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน จัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท้ังแบบการ
เรียนท้ัง ๕ รูปแบบคือ ๑) แบบ ON-SITE   ด าเนินการได้ในกรณีท่ีโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย โดยมี
มาตรการรองรับเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ๒) แบบ ON-AIR  เป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบทางเดียว ผ่านระบบส่ือสารช่องทางหลัก โดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล 
อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางส่ือสารหลัก คือ ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (DLTV) ๓) แบบ ON 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 ๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

Demand  ส่งสัญญาณ DLTV ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (NEW DLTV) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ทางเดียว มีครูสอนจากต้นทางสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ท้ังอินเตอร์เน็ตบ้านและมือถือ อุปกรณ์
ปลายทางท่ีต้องเตรียม : ระบบอินเตอร์เน็ต , Computer, Tablet,  Smartphone,  Smart TV, ผ่าน App 
DLTV ผ่านเว็บไซต์ DLTV.ac.th, Youtube  ผู้เรียนสามารถรับชมซ้ าและย้อนหลังได้ ๔) แบบ ONLINE ใช้
ช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ Web Conference เป็นการจัดการเรียนการสอน
แบบสองทาง ท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันในระดับช้ันมัธยม และอุดมศึกษา โดยใช้ Google App For Education , 
Microsoft Office 365 For Education, DEEP, Zoom, Webex ,MS TEAM ,Class Room และโปรแกรม
ประยุกต์อื่นๆ ตามความเหมาะสมรายบุคคล และ ๕) แบบ ON HAND ครูผู้สอนแจกใบงาน แบบฝึกหัด ให้กับ
นักเรียนไปท าท่ีบ้าน การค้นคว้าจากหนังสือเรียน เรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ห้องสมุด ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของผู้เรียน ครูท างานวิจัยในช้ันเรียน จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ อยู่ในระดับดี ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติในทุกกลุ่มสาระ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระ นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ
กติกามารยาทของสังคม  

มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ พฤติกรรม และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
โรงเรียนก าหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน มีจิตอาสา โรงเรียนมีการจัดอบรมเข้า
ค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน ผู้เรียนรับผิดชอบท าเขตบริเวณตอนเช้า ท าความสะอาดห้องเรียนโรงเรียน
เป็นโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนสุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ 
“รับผิดชอบดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติพอเพียง” มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามก าหนด มีค่านิยม ๑๒ ประการ 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนั่งสมาธิ  มีกิจกรรม
คุณธรรมน าชีวิต (สวดมนต์ทุกวันศุกร์) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแล สุขภาวะจิต มีการส่งเสริม
ทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจ มีการแนะแนวการศึกษา ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของส่ิงเสพติด ได้รับอาหารกลางวันท่ีถูกสุขลักษณะทางโภชนาการ มีอาหารเสริม  (นม) และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกายยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม 
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๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาศึกษาข้อมูล

สารสนเทศทุกด้าน ร่วมวางแผนก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีการปรั บ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าโครงสร้างการบริหาร ศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีตรงตามสภาพปัญหา นโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัด และความต้องการของโรงเรียน มีการก ากับ 
ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ตามกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 

ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตัวช้ีวัดอย่าง
ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  ๔ 
ฝ่าย คือ งานวิชาการ งานงบประมาณงานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ
งานให้มีคุณภาพ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน 

มีการจัดท าระบบบริหารจัดการ มีโครงสร้างการบริหาร มีการมอบหมายงาน มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี น าแผนไปปฏิบัติตามก าหนด
ระยะเวลา มีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ และประเมินผล ตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
THAIRATH 4H MODEL บริหารจัดการงานโดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) และยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
ไทยรัฐ และจัดการศึกษามีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตามความรู้ความสามารถและตรงตามวิชาเอก มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม มีการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิไทยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระ มีหลักสูตรท้องถิ่น (หลักสูตรส่ือสารมวลชนศึกษา และหน้าท่ีพลเมือง) จัดรายวิชา
เพิ่มเติม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสอนนักเรียน น าส่ือเทคโนโลยี
ใช้ในการเรียนการสอน ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีระบบแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จัดครูเข้าประจ าช้ันทุกช้ัน ทุกห้อง เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน จัดให้นักเรียนฝึกนั่ ง
สมาธิทุกตอนเช้าและตอนเท่ียงก่อนเข้าเรียน ออกตรวจเย่ียมบ้านนักเรียน ติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ี
มีปัญหา 

 
 



 ๖๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

มีมาตรการและแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในหลายรูปแบบโดยบูรณาการ ท้ังแบบ ON-SITE, ON-AIR, ONLINE,  
ON DEMAND และ  ON HAND ใช้ Platform  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดประเมินผล  
ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามสมรรถนะของสายงานตาม
หลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง การมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ มีความเท่าเทียมกัน  
จัดให้ครูและบุคลากรรวมกลุ่มในการพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเอกหรือวิชาท่ีสอน เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ทุกคนจัดท าวิจัยในช้ันเรียน มีการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้
มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ครูประจ าช้ันศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ค าแนะน าปัญหา แก้ไขปัญหา และการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ Active learning มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้    

มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  ท้ังภายในและภายนอกอาคารเรียน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนแบบทางไกลเพิ่มขึ้น มีการประเมินและประกวดห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) จัดปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานท่ีให้มีความปลอดภัย 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สายท่ัวบริเวณโรงเรียน ๕ จุด มีการติดต้ังโทรทัศน์ ใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น คือ  ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีการด าเนิน
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ 

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง  

หลากหลาย ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการปรับปรุง โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ เป้าหมายคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้เทคโนโลยีและแหล่ง  
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ และน า 
ผลการประเมนิเป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ คุณธรรม 
จริยธรรม มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตอบสนองความ  
แตกต่างระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสังคม 
ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) และสามารถสรุปความรู้ได้ 
ด้วยตนเอง ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน 



 ๖๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ 
จัดกิจกรรมได้จริง ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยง บรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หลักสูตรส่ือมวลชน 
ศึกษา หน้าท่ีพลเมือง และครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ด าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพ มีการวัดผล 
ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ และ 
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

        ครูมีการใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ น าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ 
วีดีทัศน์ ผนวกเข้ากับส่ือในช้ันเรียน มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนในการ 
จัดการเรียนการสอน จัดท าแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ครูมีการค้นคว้าภายในโรงเรียน และน านักเรียนไปศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเป็นประจ า ครูผู้สอนมีการเรียนรู้และสร้างส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(คลิปวีดีโอ, Youtube, Platform) เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

        จัดครูเข้าประจ าช้ันทุกช้ัน ทุกห้อง มีจ านวน ๑-๒ คน/ห้อง เพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษานักเรียน 
และดูแลนักเรียน ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนในด้านความสะอาด ด้านการ 
จัดห้องเรียน ด้านการน าเสนอข้อมูลทุกห้องเรียน นักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีการมอบหมายนักเรียน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติทุกคน มีโครงการประเมินห้องเรียน
คุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) แต่ละสายช้ัน ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน)
ระดับยอดเยี่ยม จ านวน ๙ ห้องเรียน และได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ (สภาพแวดล้อมห้องเรียน) ระดับ
ดีเด่น จ านวน ๑๘ ห้องเรียน 

        มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
การประเมินอย่างเป็นระบบ มีการประเมินผลนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ ประเมิน 
การอ่านคิดวิเคราะห์ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประเมินความ 
สารมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ (National Test : NT) ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และน าผล 
การประเมินกลับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน 

 ครูมีการจัดแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะ กิจกรรมในการเรียนการสอนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ จัดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ เนื้อหา ประสบการณ์ แนวทาง 
แก้ปัญหาผู้เรียน มาแลกเปล่ียนต่อกัน และเป็นข้อมูลในการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนได้  
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และน าผลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มี 
การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ ศึกษาเอกสาร ต าราน ามาใช้พัฒนา 
คุณภาพการเรียนการสอน 
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ประกาศก าหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔



 
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 

เร่ือง ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  2564 

………………………………………………………………… 
  โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระ ดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้ น ฐานศูนย์การศึกษาพิ เศษ เมื่ อวัน ท่ี  6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้
ยกเลิกประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การเรียนศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 11  ตุลาคม  2562  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัด
โพธิ์ทองบน) จึงประกาศก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
           ประกาศ ณ วันท่ี  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
                                                                              (นายศุภกฤษ  ไชยศร) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน  ดังนี ้

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
๑.๒ มีพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน  ดังนี ้

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ   
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



....................................................................................................................................................................................
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำน
ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ (SAR)

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔



 
ค ำสัง่โรงเรยีนไทยรฐัวทิยำ 95 (วดัโพธิท์องบน) 

ที ่ 27  / 2565 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพสถำนศกึษำ(SAR)  

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 
.................................................................................... 

เพือ่ใหก้ำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิคุณภำพสถำนศกึษำ (SAR) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 ของ
โรงเรยีนไทยรฐัวทิยำ 95 (วดัโพธิท์องบน) ด ำเนินไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย ตำมกฎกระทรวง กำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ.2561  

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำ     
ธกิำร พ.ศ. 2546 และมำตรำที ่27 แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ   
พ.ศ.2547 จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพสถำนศกึษำ(SAR) ประจ ำปี
กำรศกึษำ 2564 ดงันี้ 
1.  คณะกรรมกำรทีป่รกึษำ   

1. นำยศุภกฤษ  ไชยศร   ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยภูเมศ  แสงพรหม รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน รองประธำนกรรมกำร  
 3. นำงสำวสุรรีตัน์  เจรญิทรง หวัหน้ำกลุ่มบรหิำรงบประมำณ กรรมกำร 
 4. นำยเชำวลติ  เพง็เจรญิ  หวัหน้ำกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล กรรมกำร 
 5. นำงสำวธนนัทล์ดำ  วรรณค ำ หวัหน้ำกลุ่มบรหิำรทัว่ไป กรรมกำร 
 6. นำงปรูดิำ  จนัทรน์วล  หวัหน้ำกลุ่มบรหิำรวชิำกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มหีน้ำที่ให้ค ำปรกึษำ  แนะน ำ  ส่งเสรมิ และกำรให้ควำมช่วยเหลือกำรประเมนิผลและกำรจดัท ำ
รำยงำน  
2.  คณะกรรมกำรประเมนิผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศกึษำ 
 2.1 มำตรฐำนกำรศกึษำ  ระดบัปฐมวยั 
 มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของเดก็ 
 มำตรฐำนที ่2 กำระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
 มำตรฐำนที ่3 กำรจดัประสบกำรณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส ำคญั 
 1. นำงปวณีำ  กลิน่จ ำปำ  คร ูคศ.2  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงชนำวรรณ  สุกใส   คร ูคศ.2  กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุรรีตัน์  เจรญิทรง  คร ูคศ.2  กรรมกำร 
 4. นำงสำวประภำพรรณ  คุณประสทิธิ ์ ครุ คศ.1  กรรมกำร 

5. นำงสำวขนิษฐำ  กองพธิ ี  คร ูคศ.1  กรรมกำร 
6. นำงสำววนัวสิำข ์ โตเจรญิ  ครอูตัรำจำ้ง  กรรมกำร 
7. นำงสำวกมลชนก  พรไชย  ครอูตัรำจำ้ง  กรรมกำร 



8. นำงสำวกมลรตัน์  อมำตสมบตั ิ ครอูตัรำจำ้ง  กรรมกำร 
9. นำงจติรำภรณ์  แนบนวล  คร ูคศ.2  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.2 มำตรฐำนกำรศกึษำ  ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผูเ้รยีน 

1.1 ผลสมัฤทธิท์ำงวชิำกำรของผูเ้รยีน 
1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผุเ้รยีน 

1. นำงปรูดิำ  จนัทรน์วล   คร ูคศ.2  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวชุตมิำ  อนิทวงค ์  คร ูคศ.3  กรรมกำร 
3. นำงพมิปุณยวจัน์  มำสงัข ์  คร ูคศ.2  กรรมกำร 
4. นำงสำวพชิญ์สนิี  แพงศรนีิธศิ  คร ูคศ.1  กรรมกำร 
5. นำงสำวสุวรรณี  ทองจนัทร์  คร ูคศ.1  กรรมกำร 
6. นำงสำวพลิำสลกัษณ์  ฉนัทกุล ครผููช้่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

 1. นำงสำวธนนัทล์ดำ  วรรณค ำ  คร ูคศ.2  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเชำวลติ  เพง็เจรญิ  คร ูคศ.2  กรรมกำร 

 3. นำงสำวพชิญ์สนิี  แพงศรนีิธศิ  คร ูคศ.2  กรรมกำร  
4. นำยวุฒชิยั  ผลไม ้   คร ูคศ.1  กรรมกำร 

 5. นำงศรสีกุล  ผงิเพง็   คร ูคศ.1  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 
1. นำงสำวจรีนันท ์ ปุ่ งค ำน้อย  คร ูคศ.1  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวภทัรำภรณ์  พชิติภยั  คร ูคศ.1  กรรมกำร 
3. นำงสำววภิำวรรณ  ประทุมวนั คร ูคศ.1  กรรมกำร 
4. นำงสำวเจนจริำ  เกษำมำ  คร ูคศ.1  กรรมกำร 
5. นำยธรีุตน์  พรหมมำ   คร ูคศ.1  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3. คณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ(SAR) 
 1. นำงปวณีำ  กลิน่จ ำปำ  คร ูคศ.2  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวชุตมิำ  อนิทวงค ์  คร ูคศ.3  กรรมกำร 
 3. นำงสำวขนิษฐำ  กองพธิ ี  คร ูคศ.3  กรรมกำร 

4. นำงสำวสุวรรณี  ทองจนัทร ์  คร ูคศ.1  กรรมกำร 
5. นำงสำวจรีนันท ์ ปุ่ งค ำน้อย  คร ูคศ.1  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวพลิำสลกัษณ์  ฉนัทกุล ครผููช้่วย  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร  

 ทัง้นี้ใหค้ณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้  มอี ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎกระทรวง กำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำ  พ.ศ.2561 ประเมนิผลตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ  กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศึกษำ  



จดัรวบรวมเอกสำรหลกัฐำน  ตำมมำตรฐำน  ประเดน็กำรพจิำรณำ และจดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพ
สถำนศกึษำ(SAR) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564  

 ทัง้นี้  ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไป 

  สัง่   ณ  วนัที ่  11    เดอืน   เมษำยน    พ.ศ.  2565 
 
 

        
                                                                 (นำยศุภกฤษ   ไชยศร) 
                                               ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนไทยรฐัวทิยำ 95 (วดัโพธิท์องบน)  
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ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔
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โรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๙๕ (วดัโพธ์ิทองบน)
สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต ๒

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


