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ค ำน ำ 
 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ โรงเรียนวัดสิริมงคล  ได้จัดท าขึ้นตาม

กฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ  คือ บทสรุปของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนวัดสิริมงคล  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 

 
 
 
       โรงเรียนวัดสิริมงคล. 
        พฤษภาคม  2564 
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บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลพื้นฐำน 

โรงเรียนวัดสิริมงคล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 179  หมู่ 1 ต าบลดอนกอก  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  Website :  Watsirimongkol.ac.th 
ผู้บริหำรโรงเรียน  นางกฤษณา  เกลียววงศ์  เบอร์โทรศัพท์  093-4643773 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ านวน  20  คน จ าแนกเป็น  สายผู้บริหาร 1  คน   
ข้าราชการครู 15  คน  เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 4  คน 
เปิดสอนระดับช้ัน  อนุบาล 2  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ   
  1. ระดับการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก  จ านวน  3  คน  เด็ก  จ านวน 36 คน   
  2. ระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
   2.1  ระดับประถมศึกษา มีบุคลากรครู  จ านวน  10  คน นักเรียน  จ านวน  152  คน  
   2.2  ระดับมัธยมศึกษา   มีบุคลากรครู  จ านวน   4  คน นักเรียน   จ านวน   54  คน  
 

ผลกำรประเมินตนเอง ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
โรงเรียนวัดสิริมงคล จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 เสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนอื่น ๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ  สรุปได้ดังนี้  
 

   มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ดีเลิศ 
 

หลักฐำนสนับสนุนกำรประเมินตนเอง 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด  เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  
มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และ
สามารถปฏิบัติตนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงที่เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
สิ่งเสพติด และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายต่างๆ การพัฒนาด้านอารมณ์  เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงาม 
เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันและรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การพัฒนาด้านสังคม  
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เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและข้อตกลงของห้องได้ เด็กมีวินัยในตนเอง มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การ
พัฒนาด้านสติปัญญา เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มี 
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดสิริมงคลได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้   มีการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน ตรงตามเอก มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
คือครูมีประสบการณ์การสอนและประสบการณ์ ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี  โรงเรียนได้ส่ง
บุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย  
ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้  ความสามารถในการวิเคราะห์ มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง   มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โดยมีโครงการ
ต่างๆเพ่ือรองรับ เช่น โครงการประกันคุณภาพภายใน  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร  โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มี 
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

 โรงเรียนวัดสิริมงคลจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน   
ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มีกระบวนการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป โดยมีการด าเนินโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่การเรียนรู้  
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
 

สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำระดับเดิม 1 ระดับ 
 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาตนเอง  3 ด้าน  ดังนี้ 
 ด้านการบริหารหลักสูตรปฐมวัย จะมีการปรับหลักสูตรปฐมวัยให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว   ชุมชน  และท้องถิ่น   

 ด้านผู้เรียน  ทางโรงเรียนวัดสิริมงคลจะปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบ  วินัย  ให้มากขึ้น และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาให้สูงขึ้น  โดยมีสื่อการเรียนที่ทันสมัย  เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

ด้านสภาพแวดล้อม   มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน   ที่ค านึงถงึ 
ความปลอดภัยของผู้เรียน  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม   มีมุมประสบการณ์และ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน   มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมี
ความสุขในการเรียนรู้   มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้    
 

ผลกำรประเมินตนเอง ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนวัดสิริมงคล จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2563 เสนอต่อ

หน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนอื่น ๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ  สรุปได้ดังนี้  
 

   มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ดีเลิศ 

 
หลักฐำนสนับสนุนกำรประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการ 
ด าเนินงานดังนี้ 

 โรงเรียนวัดสิริมงคลส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย 
การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้นโรงเรียนวัดสิริมงคลจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 
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ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยมีการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  การ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม  โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน  โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและ
เขียน  โครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  โครงการส่งเสริมการท่องสูตรคูณ  โครงการส่งเสริมการท่องบท
อาขยาน  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน  โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โครงการค่ายวิชาการ  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ัน มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่
หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและ
ผู้เรียน มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมิน 
ตนเอง อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
  ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่ำน
กระบวนกำรคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน ำไปสู่กำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถำนศึกษำ  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำผลที่ได้มำปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักกำรเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน ำข้อมูลมำร่วมพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้และสอนตำมแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนกำรจัดกำร
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เรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำง
โอกำสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม   ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นทักษะกำรคิด เช่น จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน ครูมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ และป้ำย
ค ำศัพท์ตำมต้นไม้ 
 

สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำระดับเดิม 1 ระดับ 
จดัหาและผลิตสื่อต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามให้เกิดแก่ 

ผู้เรียน และจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริมการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
แบบโครงงาน และ การเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  โครงการพัฒนาผู้เรียน
ด้านวิชาการ  และโครงการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นครูมืออาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรัก 
ชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุข 
นิสัยและสุขพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรู้ ด้านวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข  
เพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ผู้ เป็นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข การจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ครูเป็น บุคคลที่ “รู้หน้าที่ มีจรรยาบรรณ ขยัน ใฝ่รู้ ดูแล
ศิษย์ด้วยความรัก”  
 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลและต้นสังกัด  

 1. การวางแผนและกระบวนการท างานมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
โรงเรียนวัดสิริมงคล ได้มีการประชุมและตกลงร่วมกันด าเนินการตามนโยบายส านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 นโยบาย ดังนี้  
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ คณะท างานให้ด าเนินงานตามโครงการ และได้ 
ก ากับติดตามประเมินผลให้มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง  
          2. มีผลงานที่แสดงให้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะผู้น า 
โรงเรียนวัดสิริมงคล  มีการด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
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และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงการและกิจกรรมที่
ตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

นโยบายที ่1 จดัการศกึษาเพื่อความมัน่คง  
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นโยบายที ่2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน  
- เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้วยการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่นโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระหลัก 
นโยบายที ่3 พัฒนาผูบ้ริหาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา  
- คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ปฏิบัติหน้าที่ตาม ค าสั่งและภาระหน้าที่งาน
ที่เก่ียวข้อง และน าความรู้ความสามารถท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มาพัฒนางาน พัฒนาตน 
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นโยบายที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศึกษาทีม่คีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ า 
ทางการศกึษา  
- โรงเรียนวัดสิริมงคล จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีแหล่งเรียนรู้ที่สร้าง
โอกาสในการเรียนรู้  
นโยบายที ่5 เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ  
- ด้านวิชาการโรงเรียนวัดสิริมงคล   มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท าให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นว่า
โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขได้  
- ด้านงบประมาณโรงเรียนวัดสิริมงคล  ได้ด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ท าให้การบริหาร
ด้านงบประมาณโปร่งใส และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  
- ด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน บริหารงานเชิงรุกและเข้าถึงชุมชน โรงเรียนด าเนินงานให้เห็น 
ผลงานเชิงประจักษ์ ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน  
สภาพอาคารสถานที่คงทนถาวร ปลอดภัยและสวยงาม 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน 
3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
 

โรงเรียนวัดสิริมงคล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 179  หมู่ 1 ต าบลดอนกอก  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  Website :  Watsirimongkol.ac.th 
ผู้บริหำรโรงเรียน  นางกฤษณา  เกลียววงศ์  เบอร์โทรศัพท์  093-4643773 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ านวน  20  คน จ าแนกเป็น  สายผู้บริหาร 1  คน   
ข้าราชการคร ู15  คน  เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 4  คน 
เปิดสอนระดับช้ัน  อนุบาล 2  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ   
 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
วิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ  บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย   
สู่อนำคตท่ียั่งยืน 
 

พันธกิจของสถำนศึกษำ   
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
           2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย  12 ประการ   
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 
           1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัยและมีคุณภาพ 
           2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
           3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
           4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
           5. สถานศึกษาบูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           6. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ปรัชญำของโรงเรียน      ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ 
พุทธศำสนสุภำษิตของโรงเรียน      ปญฺญา เว ธเนน เสยฺโย   
ค ำขวัญของโรงเรียน     สุขภาพดี  มีความรู้  ชูคุณธรรม  น าสังคม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  ผ้าไทย 
สีประจ ำโรงเรียน    แสด-เขียว 

 
 

 
       

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2563 1 15 1 - 3 21 
       

     2) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

       

สำขำวิชำ 
จ ำนวน 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ใน
แต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

    1. บริหารการศึกษา 6 23 
    2. คณิตศาสตร์ 1 23 
    3. วิทยาศาสตร์ 1 23 
    4. พลศึกษา 1 23 
    5. ภาษาอังกฤษ 1 23 
    6. สงัคมศึกษา 1 23 
    7. เทคโนโลยีการศึกษา 1 23 
    8. อุตสาหกรรมศิลป์ 2 23 
    9. ปฐมวัย 1 23 
    10.การประถมศึกษา 2 23 
  รวม 17 23 
   

 
 

 

1.2  ข้อมูลครูและบุคลำกร 

8 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2563)     

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563       รวมทั้งสิ้น 242 คน 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง รวม 

อ.1 - - - - - 

อ.2 1 6 10 16 16 

อ.3 1 5 15 20 20 

รวม 2 11 25 36 36 

ป.1 1 12 6 18 18 
ป.2 1 12 10 22 22 
ป.3 2 16 14 30 15 
ป.4 1 9 8 17 17 
ป.5 2 21 13 34 17 
ป.6 2 19 12 31 15.5 
รวม 9 89 63 152 16.89 
ม.1 1 12 5 17 17 
ม.2 1 10 7 17 17 
ม.3 1 14 6 20 20 
รวม 3 36 18 54 18 

รวมทั้งหมด 14 136 106 242 17.29 

 
 

1.4  ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3  ที่เข้ำรับกำรประเมินจ ำนวน   36 คน 

  

       

พัฒนำกำร 
ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย 22 61.11 13 36.11 1 2.78 

ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 22 61.11 14 38.89 - - 

ด้ำนสติปัญญำ 10 27.78 25 69.44 1 2.78 

ด้ำนสังคม 22 61.11 14 38.89 - - 
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1.5  ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ข้อมูล ณ 9 เมษำยน 2564) 

1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ (ข้อมูล ณ 9 เมษำยน 2564) 
            ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้
น 

รำยวิชำ(พื้นฐำน) 
ภำ

ษำ
ไท

ย 

คณ
ิตศ

ำส
ตร

 ์

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
ำส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

ป.1 55.56 66.67 55.56 61.11 50.00 61.11 77.78 72.22 50.00 
ป.2 72.73 50.00 54.55 59.09 68.18 45.45 72.73 72.73 54.50 
ป.3 86.67 83.33 86.67 90.00 83.33 73.33 90.00 96.67 83.30 

ป.4 76.47 76.47 41.18 88.24 88.24 100 100 94.12 41.20 

ป.5 38.24 20.59 38.24 64.71 44.12 88.24 85.29 61.76 35.30 

ป.6 50.00 36.67 43.33 60.00 60.00 93.33 100 70.00 40.00 

ม.1 41.18 58.82 41.18 41.18 47.06 94.12 35.29 47.06 23.50 

ม.2 29.41 41.18 41.18 29.41 47.06 58.82 58.82 47.06 23.50 

ม.3 0 43.75 25.00 37.50 43.75 87.50 56.25 75.00 0 

รวม 450.26 477.48 426.89 531.24 531.74 701.90 676.16 636.62 351.30 

ร้อยละ 56.29 53.05 47.43 59.03 59.08 77.99 75.13 70.74 43.91 
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2) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
              ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนในระดับดีขึ้นไป 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 18 - 10 6 2 8 44.44 
ป.2 22 - - 13 9 22 100 
ป.3 30 - 10 8 12 20 66.67 
ป.4 17 - 1 6 10 16 94.12 
ป.5 34 - 12 6 16 22 64.71 
ป.6 30 - 9 9 12 21 70.00 
ม.1 17 - 13 4 - 4 23.53 
ม.2 17 - 5 - 12 12 70.59 
ม.3 16 - 5 4 7 11 68.75 

รวม 201  65 56 80 136 66.98 

 
3) ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 18 - - 16 2 18 100 
ป.2 22 - - 14 8 22 100 
ป.3 30 - - 11 19 30 100 
ป.4 17 - 1 - 16 16 94.12 
ป.5 34 - - 8 26 34 100 
ป.6 30 - 4 13 13 26 86.67 
ม.1 17 - - 3 14 17 100 
ม.2 17 - 5 - 12 12 70.59 
ม.3 16 9  7 - 7 41.18 

รวม 201 9 10 72 110 182 88.06 
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4) ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 

    4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 8 11 11 30 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 7 12 11 30 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 2 20 8 30 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 2 17 11 30 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 2 28 30 100 

รวม - 19 62 69 150 100 

4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส ำคัญ 
ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 6 6 4 16 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 6 6 4 16 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- 6 5 5 16 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - 10 6 16 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 1 5 10 16 100 

รวม - 19 32 29 80 100 
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1.6 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
   ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ปีกำรศึกษำ 2562 - 2563 
          1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ผลต่าง 

 2562 2563 ระหว่างปีการศึกษา 
 กำรอ่ำนออกเสียง 50.95 55.20 4.24 
 กำรอ่ำนรู้เรื่อง 66.95 61.33 -5.62 
 รวม 2 สมรรถนะ 58.95 58.26 -0.69 

  
 
 
1.7 ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย 56.97 48.75 47.46 
ด้านคณิตศาสตร์ 48.04 43.01 40.47 

รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 52.51 45.88 43.97 

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2562- 2563 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ด้านภาษาไทย 41.16 56.97 15.81 
ด้านคณิตสาสตร์ 33.91 48.75 14.13 

รวมควำมสำมำรถทั้งทุกด้ำน 37.54 52.51 14.97 
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1.8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
    
  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 60.39 54.96 56.20 
คณิตศำสตร ์ 28.25 28.59 29.99 
วิทยำศำสตร์ 37.57 37.64 38.78 
ภำษำอังกฤษ 34.13 38.67 43.55 

 
   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภำษำไทย 43.37 60.39 17.02 
คณิตศำสตร ์ 31.54 28.25 -3.29 
วิทยำศำสตร์ 28.69 37.57 8.88 
ภำษำอังกฤษ 25.00 34.13 9.13 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2563 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 43.52 55.18 54.29 
คณิตศำสตร ์ 19.64 25.82 25.46 
วิทยำศำสตร์ 25.87 30.17 29.89 
ภำษำอังกฤษ 22.05 34.14 34.38 

 
     2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 - 2563 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
ผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 
ภำษำไทย 57.94 43.52 -14.42 
คณิตศำสตร ์ 19.75 19.64 -0.11 
วิทยำศำสตร์ 31.03 25.87 -5.16 
ภำษำอังกฤษ 32.50 22.05 -10.45 
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1.9  ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
     

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับผ่ำน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน 

ป.1 18 - 18 18 100 
ป.2 22 - 22 22 100 
ป.3 30 - 30 30 100 
ป.4 17 - 17 17 100 
ป.5 34 - 34 34 100 
ป.6 30 - 30 30 100 
ม.1 17 - 17 17 100 
ม.2 17 - 17 17 100 
ม.3 17 - 17 17 100 

รวม 201 0 201 201 100 
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1.10 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2563 
 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 5 ยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 4 ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

4 ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4 ดีเลิศ 
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1.11 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 ดี 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 5 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 4 ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4 ดีเลิศ 
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1.12 รำงวัลที่โรงเรียนได้รับในปีปัจจุบัน  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

สถำนศึกษำ 
-   ได้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศ 1 
กลุ่มสาระ 
- ได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ 
(National Test: NT) ความสามารถ
พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูง
กว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน 

 
- เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยรายวิชา 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สูงกว่าระดับประเทศ 
 
- เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยด้าน 
ภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าระดับประเทศ 

 
สพป.บร 4 

 
 
 
 

สพป.บร 4 

ครู 
- นางอรพินท์  อันช านาญ 
ครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2563  
- นางรุจิรา  กฤตเวทิน 
ครูผู้สอนนักเรียน ด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนน NT สูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 
- นางจิตราพรรณ  อุ่นศิริวงศ์ 
ครูผู้สอนนักเรียน ด้านภาษาไทย และด้าน
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนน NT สูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 

 
- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย
คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ด้าน
ภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน NT สูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ด้าน
ภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน NT สูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 
สพป.บร 4 

 
 
 
 

สพป.บร 4 
 
 
 
 

สพป.บร 4 

นักเรียน 
- เด็กชายบัญญวัต เพียรนาราษฎร์  ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
- เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 

 
- 
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ส่วนที่ 2  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

คะแนนเต็ม 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ของ
โรงเรียน 
(ระดับ

คุณภำพ) 

 
ร้อยละ
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภำพ 

ที่ได้ 

 

 
 

ควำมหมำย 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 
5 

 
4 

 
91.67 

 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 
5 

 
4 

 
88.89 

 
4 

 
ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

 
5 

 
4 

 
86.11 

 
4 

 
ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารไดมี้
ทักษะการคดิพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

5 4 88.89 4 ดีเลิศ 

ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำ/ผลกำรด ำเนินงำน  

โรงเรียนวัดสิริมงคล มีกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการที่หลายหลาย ได้แก่ จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการเนื่องในวันส าคัญ 
โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการ
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เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี DLIT เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา   
1.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
     -  แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563  

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- สรุปรายงานโครงการ รูปภาพกิจกรรม 
- รายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากร 
- เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย 
- ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน 
- ภาพกิจกรรมโรงเรียน 
- แบบบันทึกการชัง  น้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
- บันทึกพัฒนาการ 
  

1.3 จุดเด่น 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล 

สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์ 
แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม 
ประจ าวันอย่างดี 
1.4 จุดควรพัฒนำ 

  กำรพัฒนำทักษะกำรคิด  กำรแก้ปัญหำ  และปลูกฝังระเบียบวินัย 
1.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 

จัดท าโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ให้โดดเด่น 
อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย  ตามวัย  พร้อมทั้งการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้สู่การ
เตรียมความพร้อมเป็นกลุ่มมากข้ึน 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

คะแนนเต็ม 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ของ
โรงเรียน 
(ระดับ

คุณภำพ) 

 
ร้อยละ
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภำพ 

ที่ได้ 

 

 
 

ควำมหมำย 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและพียงพอ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
2.1 กระบวนกำรพัฒนำ/ผลกำรด ำเนินงำน 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดสิริมงคลได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่   
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น   จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยล้วนมีความรู้ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง   มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น  
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2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 -  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
 -  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 -  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 -  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
 -  โครงการเปิดโลกการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
2.3 จุดเด่น 

หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ครูได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4 จุดควรพัฒนำ 
นักเรียนควรที่จะได้รับการพัฒนาด้าน การใช้เทคโนโลยี และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
      2.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
 1. จัดบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

2. ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง   และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มำตรฐำนที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

คะแนนเต็ม 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ของ
โรงเรียน 
(ระดับ

คุณภำพ) 

 
ร้อยละ
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภำพ 

ที่ได้ 

 

 
 

ควำมหมำย 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 
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ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
3.1 กระบวนกำรพัฒนำ/ผลกำรด ำเนินงำน 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย    
อารมณ์  จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่ง
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้
ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มี
การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้
เหมาะสมกับวัย 

3.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- มุมประสบการณ์ 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
- การจดักิจวัตรประจ าวัน 

     3.3 จุดเด่น 
เด็กมีพัฒนำกำรกำรอย่ำงสมดุล   เรียนรู้ จำกกำรเล่นและปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยำกำศ สภำพ 

ห้องเรียนเอื้อต่อกำรเรียนรู้   ประเมินผลเด็กด้วยวิธีกำรหลำกหลำย 
3.4 จุดควรพัฒนำ 

การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ในการจัดประสบการณ์ จะต้องจัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็ก 
และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  เพื่อที่เด็กจะได้ฝึกฝนตนเองให้เหมาะกับชุมชนหรือท้องถิ่นรอบ ๆ ตัว 
เด็ก นอกจากนี้จะต้องจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ 
พัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพและความสามารถ 
      3.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
 1. วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 

2. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
3. ประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ  ต่อเนื่อง ตลอดปี 
4. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือที่หลายหลาย 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ด้านคุณภาพของเด็ก  เด็กมีพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน บรรลุเป้าหมายสถานศึกษา ประกอบกับครูจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรมีผลการด าเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนที่ส่งเสริม พัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง  ประกอบกับผู้ปกครอง  ชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาการของเด็ก ด้านกระบวนการ
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บริหารและจัดการ โรงเรียนจัดให้มีครูเพียงพอครบชั้นเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรและประเมินการใช้หลักสูตร  
มีการส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพให้เชี่ยวชาญ สู่การพัฒนาคุณภาพเด็ก ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัย จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณภาพ ด้านการจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ  โรงเรียนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพโดยได้รับ
ความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับ ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมโดยเรียนรู้จาก
การลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างมีความสุข  ตลอดจนจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ ครูประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

คะแนนเต็ม 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ของ
โรงเรียน 
(ระดับ

คุณภำพ) 

 
ร้อยละ
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภำพ 

ที่ได้ 

 

 
 

ควำมหมำย 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 5 4 78.94 3 ดี 

     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

5 3 66.98 2 ปานกลาง 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

5 3 66.98 2 ปานกลาง 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 5 4 87.56 4 ดีเลิศ 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

5 4 88.56 4 ดีเลิศ 
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     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

5 3 60.29 2 ปานกลาง 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 5 4 97.02 5 ยอดเยี่ยม 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5 4 88.06 4 ดีเลิศ 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

5 4 100 5 
ยอดเยี่ยม 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

5 4 100 5 
ยอดเยี่ยม 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

5 4 100 5 
ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำ/ผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลายหลาย ได้แก่ จัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการ ดังต่อไปนี้ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนกลุ่มเรียนรวม โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ คะแนน O–NET 
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการเนื่องในวันส าคัญ 
โครงการจัดท าแบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการสู่ความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ โครงการพัฒนาห้องสมุด โครงกาพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อความและการคิดค านวณ  
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมการใช้ ICT 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนจัดท าโครงการวันไหว้ครู โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี โครงการวัยเรียนใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด 
มีคุณธรรมน าชีวิต โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2563 
- สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบฝึกการสอนซ่อมเสริม 
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1.3 จุดเด่น 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
1.4 จุดควรพัฒนำ 
 กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขำดกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง    กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสำระประสบผลส ำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับกำรพัฒนำต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชำติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนำขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในบำงกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนำต่อไป 
1.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
    1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไป 
ตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น    
    2) พัฒนาให้นักเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สู่กระบวนการ 
แก้ปัญหา และน ามาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
    3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง  ๆ   
    4) ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน  (RT)  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ  (NT) 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ
คะแนน
คุณภำพ
คะแนน

เต็ม 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ของ
โรงเรียน 
(ระดับ

คุณภำพ) 

 
ร้อยละ
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภำพ 

ที่ได้ 

 

 
 

ควำมหมำย 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 
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ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

2.1 กระบวนกำรพัฒนำ/ผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก 
บุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายด้าน 
การจัดการศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด จัดหาทรัพยากร มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนิน 

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  
- สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- รูปภาพกิจกรรม 
- การประชุมผู้ปกครอง 
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ละอาคารเรียน 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

     2.3 จุดเด่น 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม 

ความต้องการของชุมชน  และวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ 
2.4 จุดควรพัฒนำ 

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยนอกที่หลำกหลำยเพื่อท ำให้โรงเรียนมีควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  มีกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม น ำผลกำรประเมินสู่กำรปฏิบัติเพ่ือกำรพัฒนำ 

2.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
 1) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
     2) ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษา  
     3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้/แหล่งข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุด  ภายในโรงเรียน  ให้มีบรรยากาศท่ี 

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  
อย่างกว้างขวางและ ต่อเนื่อง 
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 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ระดับ
คะแนน
คุณภำพ

คะแนนเต็ม 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ของ
โรงเรียน 
(ระดับ

คุณภำพ) 

 
ร้อยละ
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภำพ 

ที่ได้ 

 

 
 

ควำมหมำย 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5 4 100 5 
ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 4 100 5 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

5 4 80.00 4 ดีเลิศ 

 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

3.1 กระบวนกำรพัฒนำ/ผลกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยด าเนินงาน 

กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการเนื่องในวันส าคัญ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดท าแบบบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การสอนซ่อมเสริม  โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาห้องสมุด 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อความและการคิดค านวณ  โครงการส่งเสริมการใช้ ICT โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ   การใช้สื่อเทคโนโลยี DLIT ทุกชั้นเรียน เน้นการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และ
ส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียน และนอกห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน 
3.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ 
-  หลักสูตรสถานศึกษา 
-  วิจัยในชั้นเรียน 
-  เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
-  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
-  โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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-  โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
-  โครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3.3 จุดเด่น 
ครูมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ 

กระบวนกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง มีกำรให้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้ จำกสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้   
   3.4 จุดควรพัฒนำ 

ควรมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสร้ำงองค์ควำมรู้และมีกำรวิจัย อย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเข้ำมำสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรบันทึกหลังกำรสอนเชิง
พัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีควำมบกพร่อง  

3.5 แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม (อย่ำงน้อย 1 ระดับ) 
1) ส่งเสริมครูให้มีเครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริง 

อิงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา 
ตนเอง  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบบูรณาการ ส่งเสริมทักษะ 

การท างานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น โครงงาน 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดเีลิศ 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี เลิศ 

ทั้งนี้จากภาพรวม การบริหารการจัดการศึกษาโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครู  
ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการพัฒนาทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงท าให้โรงเรียนมี 
ความก้าวหน้า จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สามารถยกระดับคุณภาพให้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรพัฒนำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นในอนาคตดังนี ้
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของเด็ก 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
       หลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ครูได้รับกำร
พัฒนำด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล   เรียนรู้ จากการ
เล่นและปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ สภาพ 
ห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้   ประเมินผลเด็กด้วย
วิธีการหลากหลาย 
 
 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
    กำรพัฒนำทักษะกำรคิด  กำรแก้ปัญหำ  
และปลูกฝังระเบียบวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    นักเรียนควรที่จะได้รับการพัฒนาด้าน การ
ใช้เทคโนโลยี และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านเทคโนโลยีให้
มาก 
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
   ก า ร ยึ ด เด็ ก เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ใน ก าร จั ด
ประสบการณ์ จะต้องจัดให้สอดคล้องเหมาะสม
กับเด็กและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  เพ่ือที่
เด็กจะได้ฝึกฝนตนเองให้เหมาะกับชุมชนหรือ
ท้องถิ่นรอบๆ ตัวเด็ก นอกจากนี้จะต้องจัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีศักยภาพและความสามารถ 
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แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 
 1.จัดท าโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ให้ 

โดดเด่นอ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย  ตามวัย  พร้อมทั้งการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้สู่
การเตรียมความพร้อมเป็นกลุ่มมากขึ้น 
          2. จัดบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3. ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง   และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มี
การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ 
 
 
 
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

ครูมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำร 
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง มีกำรให้
วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้นักเรียน
แสวงหำควำมรู้ จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้   
    

ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
   การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
    
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
     สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยนอกท่ี
หลำกหลำยเพื่อท ำให้ให้โรงเรียนมีควำมเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม น ำผล
กำรประเมินสู่กำรปฏิบัติเพ่ือกำรพัฒนำ 
 
ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

   ควรมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสร้ำงองค์
ควำมรู้และมีกำรวิจัย อย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรใช้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และกำรน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรบันทึกหลัง
กำรสอนเชิงพัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรสอนซ่อม
เสริมให้แก่นักเรียนที่มีควำมบกพร่อง  
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แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไป 
ตามเกณฑ์ ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น    

          2) พัฒนาให้นักเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สู่กระบวนการ 
แก้ปัญหา และน ามาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง  ๆ   
          4) ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน  (RT)  ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  

 5) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
     6) ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษา  
     7) พัฒนาแหล่งเรียนรู้/แหล่งข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุด  ภายในโรงเรียน  ให้มีบรรยากาศท่ี 

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  
อย่างกว้างขวางและ ต่อเนื่อง 

8) ส่งเสริมครูให้มีเครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริง 
อิงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา 
ตนเอง  

9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
         10) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบบูรณาการ ส่งเสริม 
ทักษะการท างานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น โครงงาน 
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ส่วนที่ 4 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำที่มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 
1. ควำมโดดเด่นเฉพำะทำงของสถำนศึกษำ 

ประเด็นความโดดเด่นเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเภทความโดดเด่นด้าน   ความสามารถด้านวิชาการ  

 ประเด็นขอรับการพิจารณาผลความโดดเด่น ระดับ C2 ภูมิภาค/ประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะครูโรงเรียนวัดสิริมงคล 

ควำมเป็นมำ  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้มี
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติของชั้น ป.6 ม.3 ( O-NET ) การสอบ NT นักเรียนชั้น ป. 3 และการทดสอบ
ด้วยข้อทดสอบกลางของนักเรียนชั้น ป.2,4,5 ชั้นม.1,2 ให้สูงขึ้น การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ชั้น ป. 1 ดังนั้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้เกดิควำมโดดเด่น  

1. จัดท าและเสนอโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงโครงการ 
3. อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุป ประเมิน รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 

 1.  นักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  โดยสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม
เกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ 
          2.  นักเรียนชั้น ป. 6 และชั้น ม.3 สามารถน าผลการทดสอบนี้ไปสมัครเข้าเรียนต่อได้ 
 3.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ 
          4.   ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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หลักฐำนยืนยัน/รำงวัลที่ได้รับ 

1. มีผลการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 
2563 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน 

2. มีผลคะแนนสอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าระดับประเทศ 1 สาระ คือ สาระ
ภาษาไทย   และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 สาระ คือ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  

3. มีผลการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 จ านวน  
1 สาระ คือ การอ่านออกเสียง 

4. เด็กชายบัญญวัต  เพียรนาราษฎร์  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 

5. นางอรพินท์  อันช านาญ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   

6. นางสาวสลักจิต  มนไธสง ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   
 

2. ประเด็นควำมโดดเด่นเรื่อง โครงกำรส่งเสริมอัจฉริยภำพของนักเรียน 
    ประเภทความโดดเด่นด้าน ความสามารถเฉพาะทางที่ส าคัญ 
    ประเด็นขอรับการพิจารณาผลความโดดเด่น ระดับ C2 ภูมิภาค/ประเทศ 
    ผู้รับผิดชอบ    นางพิศมัย  แหลมทอง  /ฝ่ายวิชาการ 
           1. ควำมเป็นมำ 
               ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561  ทีจ่ังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 2 รายการ ได้รับเหรียญทอง 
จ านวน 2 รายการ 
               ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด
ศรีษะเกษ  จ านวน 2  ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 
            2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมโดดเด่น 
    2.1 โรงเรียนได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
    2.2 แต่งตั้งครูรับผิดชอบด าเนินงาน 
    2.3 ด าเนินงานตามปฏิทินก าหนดการ 
    2.4 สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะทาง เริ่มจากการแข่งขันระดับโรงเรียน 
แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ 
    2.5 ประเมิน สรุป และรายงานผลโครงการ 
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            3. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
       ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
๔ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 2 รายการ คือกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1 – 3  กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.1 - ป.6   และในปีการศึกษา 2562  ได้เป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 2 รายการ คือ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1 – 3  กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
 
           4. หลักฐำนยืนยัน/รำงวัลที่ได้รับ 
     1. เกียรติบัตรเหรียญทอง    กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม. 1 – 3 
     2. เกียรติบัตรเหรียญทอง    กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.1 - ป.6  
  
3. ประเด็นควำมโดดเด่นเรื่อง โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
    ประเภทความโดดเด่นด้าน   ความสามารถเฉพาะทางท่ีส าคัญ 
    ประเด็นขอรับการพิจารณาผลความโดดเด่น ระดับ C2 ภูมิภาค/ประเทศ 
    ผู้รับผิดชอบ    นายอ านาจ  ศีรีภูวงศ์ 
           1. ควำมเป็นมำ 
               ในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสิริมงคล  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนวิถีพุทธขนาดใหญ่ ในการ
ประกวดแข่งขันโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสิริมงคล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวิถีพุทธขนาด
ใหญ่ ในการประกวดแข่งขันโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
            2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมโดดเด่น 
    2.1 โรงเรียนได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 
    2.2 แต่งตั้งครูรับผิดชอบด าเนินงาน 
    2.3 ด าเนินงานตามปฏิทินก าหนดการ 
    2.4 สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะทาง เริ่มจากการแข่งขันระดับโรงเรียน 
แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ 
    2.5 ประเมิน สรุป และรายงานผลโครงการ 
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            3. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
   โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทย  นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักไตรสิกขา  
ศีล สมาธิ  ปัญญา นักเรียนเก่ง  ดี  มีความสุข  ใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนาในการ ด าเนินชีวิต  มีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงและ
สามารถก้าวทันโลก            
           4. หลักฐำนยืนยัน/รำงวัลที่ได้รับ 
     1. เกียรติบัตรรางวัลชมเชย  โรงเรียนวิถีพุทธขนาดใหญ่ ในการประกวดแข่งขันโรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
     2. เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวิถีพุทธขนาดใหญ่   ในการประกวดแข่งขัน 
โรงเรียนวิถีพุทธ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

 
ภำคผนวก 

 
*   ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และ ก าหนดค่าเป้าหมายตาม 
    มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
*   ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดค่า 
    เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
    สถานศึกษา 
*  ผลการประเมินเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
*  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 
*  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
*  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

 
 
 

 ประกำศโรงเรียนวัดสิริมงคล 
เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
......................................................... 

 

 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง แนว
ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.
2561 นั้น   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดสิริมงคล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวาระการประชุมครั้ง
ที ่4 / 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนวัดสิริมงคล  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

   ประกาศ ณ วันที ่ 1  กรกฎาคม   2563  
 
              
 
 
  ลงชื่อ  
                                                                    (นายเลื่อน  สีเลา) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 
        

                                 ลงชื่อ  
                                                               (นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิรมิงคล  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

  แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดสิริมงคล 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563     

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  ตนเองได้ 
1.2  มีการพฒันาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดสิริมงคล 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย   
ประจ าปีการศึกษา 2563  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและ 
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้ง อัตลักษณ์ และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสิริมงคล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน 
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวาระ 
การประชุม ครั้งที่ 4 / 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดสิริมงคล มีคุณภาพและได้
มาตรฐานโรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
และการประเมินคุณภาพภายใน 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
       

 
  ลงชื่อ  
                                                                    (นายเลื่อน  สีเลา) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 
  ลงชื่อ  
                                                               (นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิรมิงคล  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดสิริมงคล  
เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 

  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน /
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  ดีเลิศ 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้  

ดีเลิศ 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้  ดีเลิศ 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้  

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  ดีเลิศ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดีเลิศ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์  ดีเลิศ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ  

ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเดจกตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ  ดีเลิศ 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
ก าหนดผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน เป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม (คะแนนร้อยละ 90.00 – 100) 
ระดับ 4 ดีเลิศ (คะแนนร้อยละ 80.00 – 89.00) 
ระดับ 3 ดี (คะแนนร้อยละ 70.00 – 79.00) 
ระดับ 2 ปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60.00 – 69.00) 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

 
 
 

 ประกำศโรงเรียนวัดสิริมงคล 
เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

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

 ตามที่มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง แนว
ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ.2561 นั้น   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้ง  อัตลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนวัดสิริมงคล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวาระการประชุมครั้ง
ที ่4 / 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

โรงเรียนวัดสิริมงคล  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

   ประกาศ ณ วันที ่ 1  กรกฎาคม   2563  
 
              
 
 
  ลงชื่อ  
                                                                    (นายเลื่อน  สีเลา) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 
        

                                 ลงชื่อ  
                                                               (นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิรมิงคล  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดสิริมงคล 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
2.1  การมีเปา้หมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 หน้า  
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดสิริมงคล 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ประจ าปีการศึกษา 2563  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ตามท่ีมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและ 
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้ง อัตลักษณ์ และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสิริมงคล จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  โดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน 
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวาระ 
การประชุม ครั้งที่ 4 / 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดสิริมงคล  มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 ประกาศ ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
       

 
  ลงชื่อ  
                                                                    (นายเลื่อน  สีเลา) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 

 
  ลงชื่อ  
                                                               (นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิรมิงคล  
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แนบท้ำยประกำศโรงเรียนวัดสิริมงคล  
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2563  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ   
 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
ก าหนดผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน เป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม (คะแนนร้อยละ 90.00 – 100) 
ระดับ 4 ดีเลิศ (คะแนนร้อยละ 80.00 – 89.00) 
ระดับ 3 ดี (คะแนนร้อยละ 70.00 – 79.00) 
ระดับ 2 ปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60.00 – 69.00) 
ระดับ 1 ก าลังพัฒนา (คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60) 
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ผลกำรประเมินเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2563 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

โรงเรียนวัดสิริมงคล   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 

มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน เปรียบเทียบ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้า 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงงอออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้า 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้า 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้า 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  
และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำ 

มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำ 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำ 
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ผลกำรประเมินเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2563 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนวัดสิริมงคล   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
มำตรฐำน/ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน เปรียบเทียบ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ ดี ต่ ำกว่ำเป้ำ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ  
การคิดค านวณ 

ดี ปานกลาง ต่ ากว่าเปา้ 

     2)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี ปานกลาง 
ต่ ากว่าเปา้ 

     3)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ปานกลาง ต่ ากว่าเปา้ 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำ 
     1)  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่ำเป้ำ 
2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตำมเป้ำ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเปา้ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ  และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้า 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
ของโรงเรียนวัดสิริมงคล 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 4 
.......................................... 

     มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสิริมงคล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2564  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

    2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้ 
 
 

 
                                                                          ลงชื่อ 
                                                                                     (นายเลื่อน  สีเลา) 
                                                      ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 
 
                                                                          ลงชื่อ 
                                                                                         ( นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดสิริมงคล 

ที่  15 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  โรงเรียนวัดสิริมงคล 

ปีกำรศึกษำ  2563  ระดับปฐมวัย  และ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
............................................ 

 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดให้
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ทั้งนี้ระดับการศึกษาปฐมวัย มีด้วยกันจ านวน ๓ มาตรฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีด้วยกันจ านวน 3 มาตรฐาน ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   

 โรงเรียนวัดสิริมงคล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1  นางกฤษณา  เกลียววงศ์          ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
  1.2  นายเลื่อน  สีเลา                ประธานกรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
  1.3  นายธีระศักดิ์  ประตา     ครูช านาญการพิเศษ     กรรมกา 
  1.4  นายจ าเริญ  สายจีน         ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
  1.5  นางรุจิรา  กฤตเวทิน               ครูช านาญการพิเศษ               กรรมการ 
 1.6  นางอรพินท์  อันช านาญ     ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 1.7  นางพิศมัย  แหลมทอง        ครชู านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ                  
  มีหน้ำที่  ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  อ านวยความสะดวก  แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  แก่คณะกรรมการด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ   
มีประสิทธิภาพ  
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2. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย 
  2.1  นางมาลัย  เป็นนวล                 ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
  2.2  นางสาวเนาวรัตน์  ชินวงษ์      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.3  นางอุไร  สีเลา       พนักงานราชการ           กรรมการและเลขานุการ 
  

3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประกอบด้วย 
 3.1  นายธีระศักด์  ประตา      ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  3.2  นางลออ  กัณหา        ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3.3  นางอรพินท์  อันช านาญ       ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
  3.4  นางรุจิรา  กฤตเวทิน                ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
 3.5  นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า      ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
 3.6  นายอ านาจ  ศรีภูวงศ์      ครูช านาญการ            กรรมการ 
 3.7  นางจิตราพรรณ  อุ่นศิริวงศ์      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3.8 นายวินัย  จอดนอก       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3.9 นางสาวสลักจิต  มนไธสง      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 3.10 นายจ าเริญ  สายจีน       ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
 3.11 นางสาวขนิษฐา  สลุบพล      ครู     กรรมการ 
 3.12 นายสุชิน  แสวงชัย       ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   กรรมการ 
 3.13 นางพิศมัย  แหลมทอง      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

3.14 นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ      ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่   

1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

ก ากับ ติดตาม และ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

2. เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จากตัวแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

การศึกษาในโรงเรียน  และท าหน้าที่ตรวจสอบ  ทบทวน  รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

3. ให้โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 

การศึกษา ที่ประกอบด้วย 8  ประการ  คือ 

1.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนพัฒนาการการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

3. จัดระบบบริหาร  และสารสนเทศ 

4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. จัดให้มีการประเมินคูณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR)  ปีกำรศึกษำ  2563 

ประกอบด้วย 
 4.1  นางพิศมัย  แหลมทอง    ครูช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
  4.2  นางมาลัย  เป็นนวล         ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  4.3  นางสาวสลักจิต  มนไธสง    ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
  4.4  นางสาวขนิษฐา  สลุบพล    คร ู              กรรมการ 
  4.5  นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)    
ปีการศึกษา  2563  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ด าเนินการประเมินตรวจสอบตามรูปแบบ  ประเมินให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน  ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  จ านวน  1  เล่ม  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย  อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง  และวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษา  ต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  6   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564 

 
 
       ลงชื่อ  
             (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

นางกฤษณา  เกลียววงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นายธีระศักดิ์  ประตา      ครูช านาญการพิเศษ   
นางลออ  กัณหา       ครูช านาญการพิเศษ   
นางอรพินท์  อันช านาญ      ครูช านาญการพิเศษ   

  นางมาลัย  เป็นนวล          ครูช านาญการพิเศษ  
  นางสาวเนาวรัตน์  ชินวงษ ์     ครูช านาญการพิเศษ  
  นางมาลัย  เป็นนวล          ครูช านาญการพิเศษ  
  นายจ าเริญ  สายจีน      ครูช านาญการพิเศษ  

นางรุจิรา  กฤตเวทิน      ครูช านาญการพิเศษ  
นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า          ครูช านาญการพิเศษ   

  นางสาวสุมาลี  รักสมบัติ         ครูช านาญการพิเศษ  
  นางพิศมัย  แหลมทอง      ครูช านาญการพิเศษ 
  นางสาวสลักจิต  มนไธสง      ครูช านาญการพิเศษ  

นางจิตราพรรณ  อุ่นศิริวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  
นายวินัย  จอดนอก         ครูช านาญการพิเศษ   

  นายอ านาจ ศรีภูวงศ์         ครชู านาญการ    
  นางสาวขนิษฐา  สลุบพล      คร ู  
  นางอุไร  สีเลา    พนักงานราชการ   
  นายสุชิน  แสวงชัย   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
 นายนิติพันธ์  ปะกาเว   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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